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A Munka Törvénykönyvének 

és végrehajtási rendelkezéseinek 

a Belügyminisztérium polgári alkalmazottaira 

vonatkozó szabályai

A M unka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvénynek, az annak 
végrehajtásáról rendelkező 34/1967. (X . 8.) Korm . számú rendeletnek, 
az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII.  27.) M T  számú rendeletnek, 
valamint e rendeletek végrehajtási szabályainak [5, 6, 7, 8, 10/1967. 
(X . 8.) M ü. M. számú, 14/1973. (XII .  27.) M ü. M . számú, 15/1973. 
(XII .  27) M ü. M. számú, 15/1974. ( V I I . 1.) M ü. M. számú rendelet és 
a 15/1974. BM  számú utasítás] e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n  közölt hatá
lyos szövege.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M
1. §. A z államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) MT számú rendeletei (a továbbiakban: Mt VÁ ) 
és az ennek végrehajtásáról szóló 14/1973. (XII. 27.) M ü. M számú rendeletei (a 
továbbiakban: V hr.)a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek 
egységeire, intézeteire és egyéb szerveire (a továbbiakban: fegyveres testületek), va
lamim az ezekkel munkaviszonyban álló dolgozókra a következő §-okban foglalt el
térésekkel kell alkalmazni.

Az összeállítás -  az 1973. december 31-i állapotnak megfelelően -  a megjelölt 
jogszabályok mindazon szakaszait és bekezdéseit közli, amely rendelkezések az állam- 
igazgatási és az igazságszolgáltatási szervek tekintetében rendszerint alkalmazhatók. 
Ebből következőleg az a körülmény, hogy valamely rendelkezés nem szerepel az 
összeállításban, nem jelenti azt, hogy ennek a rendelkezésnek az államigazgatási 
és az igazságszolgáltatási szervek és azok dolgozói tekintetében történő alkalmazása 
mindenképpen kizárt.

Az összeállítás alkalmazása során
„vállalat"-on általában az államigazgatási és az. igazságszolgáltatási szervet, 

"dolgozó"-n pedig általában az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv 
dolgozóját;

" kollektív szerződés"  -en általában a minisztertanácsi vagy a munkaügyi miniszteri 
rendeletet, illetőleg az Mt. VÁ. 24. §-ának ( 1) bekezdésében megjelölt körben a minisz
ter rendeletét kell érteni.

Az összeállítás a Munka Törvénykönyvéi M t., a Munka Törvénykönyvének 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletet Mt. V., az államigazgatási és az igazság
szolgáltatási dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló minisztertanácsi 
rendeletet Mt. VÁ . rövidítéssel, a munkaügyi miniszteri rendeleteket pedig számuk 
szerint jelöli meg. A BM utasítás jelölése Vhu.
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A törvénykönyv célja

Mt. 1.  §. E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján 
szabályozza a szocialista társadalom munkájában való részvétel rendjét, 
ennek keretében különösen a vállalatoknak és a dolgozóknak a munka- 
viszonyból eredő jogait és kötelezettségeit, valamint a dolgozók közre
működését szakszervezeteik útján az élet- és munkakörülményeiket érintő 
kérdések szabályozásában, továbbá a vállalat tevékenységének fejlesztésé
ben és ellenőrzésében.

Általános rendelkezések

Mt. 2. §. ( 1) E törvény rendelkezéseit a társadalmi és az egyéni érdekek 
összhangjának biztosításával kell alkalmazni. E törvényben megállapított 
jogokat társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. A joggal 
való visszaélés tilos. Azt, akinek terhére a visszaélés történt, emiatt 
hátrány nem érheti. Aki jogával visszaélt, az ezért alkalmazott felelősségre
 vonáson felül viselni tartozik a visszaélés elhárításának következményeit is.

(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a vállalat
nak és a dolgozónak kölcsönösen együtt kell működnie.

Mt. 3. §. A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötött
ség nélkül lehet megtenni. Munkaviszonyra vonatkozó szabály azonban 
ilyen kötöttséget előírhat. A kötelező alakiság elmulasztása esetén -  ha 
a szabály kivételt nem tesz -  a nyilatkozat érvénytelen. A dolgozó kérel
mére a lényeges érdekeit érintő nyilatkozatot akkor is írásban kell meg
tenni, ha az egyébként nem volna kötelező.

5/1967. (X. 8.) M ü. M.
1.  §. (1) Nap megjelölése alatt naptári nap értendő, kivéve, ha a jogszabály ki

fejezetten munkanapot jelöl meg.
(2) A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyen a 

határidő megkezdésére okot adó intézkedés (pl. kézbesítés) történt.
(3) A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely a nap elnevezésé

nél fogva a kezdő napnak megfelel. Hónapokban vagy években megállapított határidő

I. RÉSZ
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lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel: ha ez a 
nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

(4) Ha a határidő utolsó napja vasárnap vagy munkaszüneti nap, a határidő a 
következő munkanapon já r le.

2. §. A vállalat írásbeli határozatában köteles a dolgozót arról is tájékoztatni, 
hogy az ellen van-e helye panasznak és azt hol, mennyi idő alatt lehel benyújtani, 
valamint, hogy a panasznak van-e halasztó hatálya.

3. §. Az írásbeli közlés csak akkor hatályos, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre 
jogosult személynek adják át. A kézbesítés akkor is hatályos, ha az  átvételt megtagadják, 
vagy a kézbesítést szándékosan megakadályozzák. E körülményeket írásban rög
zíteni kell.

Mt. 4. § A dolgozó a munkaviszonyból folyó igényének érvényesítése 
céljából, valamint -  ha jogszabály kivételt nem tesz -  a vállalat ránézve 
sérelmes intézkedése ellen a munkaügyi vitát eldöntő szervekhez fordulhat.

Mt. 5. §. (1) A munkaviszonyból folyó igény három év alatt elévül. 
A bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség öt év alatt, ha 
pedig a büntetőeljárás megindítására meghatározott elévülési idő ennél 
hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el. Az elévülés akkor kezdődik, 
amikor az igény esedékessé vált.

(2) Ha a jogosult az igényt menthető okból nem tudja érvényesíteni, 
az akadály megszűnésétől számított hat hónapon belül azt akkor is meg
teheti, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból hat hónapnál kevesebb 
van hátra.

(3) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás vagy az igény
nek a munkaügyi vitát eldöntő szerv előtti érvényesítése, valamint a 
kötelezett részéről való elismerés az elévülést megszakítja. Az elévülés 
megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése 
után az elévülési idő újból kezdődik.

A törvénykönyv hatálya

Mt. 6. §. (1) E törvény hatálya kiterjed Magyarországon létrejött 
minden munkaviszonyra.

(2) Kiterjed e törvény hatálya a magyar állami, igazgatási vagy gazdál
kodó szerv, illetve társadalmi szervezet által magyar állampolgárral 
külföldön létesített munkaviszonyra és külföldi munkaszerződés alapján 
Magyarországon teljesített munkaviszonyra is. A törvény hatálya nem 
terjed ki a külföldi állam diplomáciai képviseletének vagy egyéb szervének 
saját állampolgárával létesített munkaviszonyára, valamint azokra az 
esetekre, amelyeket nemzetközi szerződés eltérően rendez, illetőleg 
amelyekben a Minisztertanács eltérést engedélyez.

M t. VÁ . 2. §. (1) E  rendelet hatálya kiterjed az államhatalmi szervek 
hivatalai, a minisztériumok, a Minisztertanács felügyelete alá tartozó
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országos hatáskörű államigazgatási szervek, az egyéb államigazgatási 
szervek, valamint ezek központi, területi és helyi szervei, továbbá a f ő 
városi, a megyei, a helyi tanácsok és ezek végrehajtó bizottságainak 
szakigazgatási szervei és az irányításuk alá tartozó államigazgatási 
szervek, a járási és megyei városi kerületi hivatalok, a bíróságok és az 
ügyészségek (államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek) dolgozóira.

(2) E  rendeletei a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben nem 
szabályozott kérdésekben a bírák, az ügyészségről szóló 1972. évi V. 
törvényben nem szabályozott kérdésekben az ügyészek és az ügyészségi 

fogalm azók munkaviszonyára is alkalmazni kell.
Vhu. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium valamennyi 

szervére (egységre, alegységre, intézményre, a továbbiakban: szerv) 
mint m unkáltatóra és a szervvel munkaviszonyban álló kinevezett 
polgári és szerződéses polgári alkalm azottakra (továbbiakban együtt: 
dolgozó).

Mt. 7. §. (1)- (2) -
M t. V. 1.  §. -
Mt. 7. §. (3) A munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyok szabá

lyozásánál -  a sajátosságokból folyó eltérésekkel -  e törvény rendel
kezéseit figyelembe kell venni.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok

Mt. 8. §. (1) A munkaviszonnyal összefüggő alapvető kérdéseket törvény 
vagy törvényerejű rendelet szabályozza. Ezek végrehajtásáról a Miniszter
tanács rendelete vagy határozata, továbbá -  ezek keretei között -  a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa által kibocsátott szabályzat és álta
lános óvórendszabály, illetőleg miniszteri rendelet, utasítás és szakmai 
óvórendszabály, valamint -  a vállalaton belüli érvénnyel -  kollektív 
szerződés és vállalati munkavédelmi szabályzat rendelkezik.

(2) Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen a 
felsorolt rendelkezéseket kell érteni.

(3) A kollektív szerződés és a vállalati munkavédelmi szabályzat munka- 
viszonyra vonatkozó más szabálytól csak annyiban térhet el, amennyiben 
ez megengedi. Az a rendelkezés, amely e tilalomba ütközik, érvénytelen.

Mt. 9. §. Az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó 
részletes szabályokat elsősorban a balesetelhárító és egészségvédő óvó
rendszabályokban kell meghatározni. Ezeknek, valamint az egészség és 
testi épség védelmére vonatkozó egyéb szabályoknak vállalaton belüli 
végrehajtási szabályait a vállalati munkavédelmi szabályzatban kell 
meghatározni.
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M t. V. 2 .  §. (1) Az általános óvórendszabályt (Á ltalános Baleset
elhárító- és Egészségvédő Óvórendszabályt) minden vállalatra kiterjedően 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa az egészségügyi miniszterrel egyet
értésben adja ki.

(2) A szakmai óvórendszabályok (Szakmai Balesetelhárító- és Egész
ségvédő Óvórendszabály), valamint a vállalati munkavédelmi szabály
zatok kiadásának rendjét és alkalm azásukkal kapcsolatos kérdéseket 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa az egészségügyi miniszterrel 
egyetértésben szabályozza.

Mt. 10. §. -  
M t. V. 3. §. (1) -
(2) Nem lehet kollektív szerződést kötni a pénzintézeteknél, az állam- 

hatalom  és államigazgatás szerveinél, a fegyveres erőknél és testületek
nél, a rendészeti szerveknél, valamint a költségvetésből gazdálkodó 
egyéb szerveknél, a kisipari és mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél, 
továbbá a m agánm unkáltatóknál.

(3) -

(4) M indazokat a kérdéseket, amelyekben a rendelkezés a M unka 
Törvénykönyve vagy a végrehajtására vonatkozó rendeletek szerint 
a kollektív szerződésbe tartozik, azokon a területeken, ahol kollektív 
szerződés kötésére nem került sor, a miniszter, ha több ágazatot érin
tenek, a munkaügyi miniszter az érdekelt miniszterrel egyetértésben, 
rendelettel szabályozza.

M t. V. 4. §. -
M t. V. 5. §. -
M t. V. 6. §. -
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A szakszervezeteknek 
a törvénykönyvvel kapcsolatos jogai

Mt. 11. §. (1) A szakszervezeteknek -  mint a dolgozók képviseleti 
és érdekvédelmi szerveinek -  joga, hogy a dolgozók anyagi, szociális 
és kulturális színvonalának emelése, valamint élet- és munkakörülményeiket 
érintő jogaik és érdekeik védelme, illetőleg érvényesítése céljából rend
szeres működést fejtsenek ki, ebbe a dolgozókat bevonják és e kérdésekről 
tájékoztassák, valamint őket a vállalat vezetősége és az állami szervek 
előtt képviseljék.

(2) Az állami szervek és vállalatok kötelesek a szakszervezetekkel 
együttműködni, tevékenységüket elősegíteni és a szakszervezetek észre
vételeire, javaslataira álláspontjukat és annak indokát közölni.

Mt. 12. §. ( 1) A dolgozók élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos 
kérdéseket a Minisztertanács a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
meghallgatásával szabályozza. Egyes határozatokat a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával együtt ad ki.

(2) A miniszter a dolgozók élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos 
kérdéseket csak az érintett szakszervezettel egyetértésben szabályozhatja.

Mt. V. 7. §. Ha a dolgozók élet- és m unkakörülményeire vonatkozó 
szabályozás a munkaügyi miniszteri, a pénzügyminisztert vagy az egész
ségügyi minisztert illeti meg, az általános jellegű (a népgazdaság több 
ágazatát érintő) szabályozás a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
egyetértésben történik.

Mt. 13. §. (1) -
(2) A szakszervezet vállalati szervének egyetértése szükséges a vállalati 

munkavédelmi szabályzat megállapításához. Ugyancsak egyetértése szük
séges a vállalatot vagy nagyobb egységeit érintő, a munkaviszonyra 
vonatkozó, de a kollektív szerződésben nem szabályozott általános jellegű 
kérdések rendezéséhez.

(3) A munkaviszonyra vonatkozó szabályok, valamint a (2) bekezdés 
értelmében a szakszervezettel egyetértésben hozott döntések végrehajtása

II. RÉSZ
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során, ha az a dolgozók nagyobb csoportját érinti, az intézkedések meg
tétele előtt a szakszervezet vállalati szervének vélem ényét ki kell kérni.

M t . V Á .  3 .  § .  A dolgozó munkaviszonyának felmondással történő 
megszüntetése, jutalmazása, valamint a kitüntetés és cím adományozás 
előtt az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv szakszervezeti 
szerve titkárának véleményét k i kell kérni. Nem vonatkozik ez a maga
sabb vezető állású dolgozókra.

Vhu. 2. Az illetékes szakszervezeti tisztségviselőknek, illetve kép
viselőknek a dolgozók munkaviszonyával, foglalkoztatásuk körül
ményeivel, m unkájának megszervezésével, szociális helyzetével kapcso
latos javaslataival a belügyi szervek vezetői (parancsnokai) foglalkozza
nak és a javaslatok megvalósítását a lehetőségeken belül támogassák.

Mt. 13. § .  (4) A szakszervezet vállalati szerve dönt a szociális és 
kulturális alapok felhasználásának módjáról. A döntés előtt a vállalat 
véleményét ki kell kérnie.

Mt. 14. § .  (1) A szakszervezeteknek joga van ellenőrizni a dolgozók 
élet- és munkakörülményeire vonatkozó szabályok m egtartását. Ennek 
keretében a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az 
érintett szervektől tájékoztatást kérhetnek és a vállalatoknál vizsgálatot 
tarthatnak. A vállalat köteles a vizsgálathoz szükséges felvilágosításokat 
megadni és az adatokat rendelkezésre bocsátani.

(2) A szakszervezetek az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztá
sokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatják és ha azok 
a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, megfelelő eljárást 
kezdeményezhetnek. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv 
a szak szervezetet tájékoztatni köteles.

(3) A szakszervezet vállalati szervének joga van kifogást emelni a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályokat vagy a szocialista erkölcsnek 
megfelelő bánásmódot sértő vállalati intézkedéssel szentben. A kifogásolt 
intézkedést az arra jogosított szerv döntéséig végrehajtani nem szabad.

M t. V. 8. §. (1) A szakszervezet vállalati szerve a kifogást a vállalatnál 
jelentheti be. Ha a vállalat a kifogással nem ért egyet, köteles azt véle
ményével ellátva három  napon belül döntésre felterjeszteni és véleménye 
m ásolatát egyidejűleg a szakszervezet vállalati szervének megküldeni.

(2) H a a kifogásolt intézkedés a vállalat egész kollektíváját, illetve 
a dolgozók csoportját érinti, a kifogást a vállalat felügyeleti szerve 
és a szakszervezet felettes szerve bírálja el.

(3) Ha a kifogásolt intézkedés egyedi esetre vonatkozik, azt a m unka
ügyi bíróság a munkaügyi viták eldöntésére előírt eljárásban dönti el.

2/1969. (II. 12.) M ü. M.
2. §. (1) Ha a kifogásolási jog gyakorlását a vállalati szakszervezeti tanács alsóbb 

szakszervezeti szerve ruházza át, a kifogást az annak megfelelő vállalati egység (pl.
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gyáregység, üzemegység) vezetőjéhez kell benyújtani. Ha a vezető a kifogással nem 
ért egyet, azt -  az Mt. V. 8. §. (1) bekezdésének rendelkezése szerint -  a vállalat 
igazgatójához (vezérigazgatójához) köteles felterjeszteni.

(2) Ha a kifogással érintett ügyben az igazgató (vezérigazgató) és a szakszervezeti 
tanács sem tud dönteni, a kifogást az Mt. V. 8. §. (2), illetőleg (3) bekezdésében meg
jelölt szervhez kell felterjeszteni.

Mt. 15. § .(1) A szakszervezet részt vesz a munkaügyi vitát eldöntő 
szervek megalakításában és működésében.

(2) A szakszervezet a dolgozót az élet- és munkakörülményeit érintő 
kérdésekben a bíróságok, más hatóságok és egyéb szervek előtt képvisel
heti. A munkaviszonyt érintő kérdésekben a dolgozó érdekében -  nevé
ben és helyette -  külön meghatalmazás nélkül is eljárhat.

Mt. 16. §. A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szük
séges a szakszervezet választott tisztségviselőjének más munkahelyre 
beosztásához, továbbá munkaviszonyának a vállalat által való megszün
tetéséhez, valamint áthelyezés esetén új munkahelye elfoglalására ki
tűzött időpont megállapításához. A változó munkahelyre alkalmazott 
választott szakszervezeti tisztségviselő más munkahelyre beosztásáról 
pedig a felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell.

17. § .(1) A Szakszervezetek Országos Tanácsa az államtól kapott 
felhatalmazás alapján ellátja a dolgozók biztonságának és egészségének 
védelme, valamint a társadalombiztosítás lebonyolítása érdekében reá 
ruházott és általa elvállalt feladatokat is. Ezekben a kérdésekben -  a 
M inisztertanács által megállapított keretek között -  az állami szervekre 
és az állampolgárokra kötelező rendelkezéseket adhat ki.

(2) A szakszervezetek saját anyagi eszközeikből és az állam anyagi 
támogatásával megszervezik a dolgozók üdültetését.
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III. RÉSZ 

A munkaviszony

Mt. 18. §. (1) E törvény biztosítja az állampolgároknak azt a jogát, 
hogy munkaviszonyt létesítsenek, a vállalatoknak pedig, hogy a feladataik 
ellátásához szükséges dolgozókat alkalmazzák.

(2) Munkaviszonyba a tizennegyedik életévét betöltött állampolgár 
léphet, ha az általános iskolát eredményesen elvégezte vagy az iskola 
rendszeres látogatása alól felmentették és enélkül is, az iskolai szünet 
tartama alatt.

Mt. V. 9. §. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes kép
viselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. A tizenhat 
éven aluli fiatalkorú első munkaviszonyba lépéséhez azonban szükséges 
törvényes képviselőjének hozzájárulása is.

Mt. 18. §. (3) A munkaviszony létesítése és a munkaviszonyból eredő 
jogok és kötelezettségek meghatározása során nem szabad hátrányos 
megkülönböztetést tenni a dolgozók között nemük, koruk, nemzetiségük, 
fajuk és származásuk szerint.

Mt. 19. §. ( 1) A vállalat köteles újból alkalmazni azt a munkaképessé 
vált dolgozót, aki nála üzemi baleset vagy foglalkozási betegség folytán 
megrokkant és rokkantsági nyugdíjának megállapítására tekintettel 
munkaviszonya korábban megszűnt.

(2) A terhes nő vagy anya alkalmazását e körülményre tekintettel 
megtagadni nem szabad. Az alkalmazásnál a terhes nőt és a kisgyermekes 
anyát azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni.

(3) A jogszabály szociális helyzetükre, egészségi állapotukra vagy 
egyéb körülményekre tekintettel más személyek előnyben részesítését 
is előírhatja.

Vhu. 3. A munkaviszony létesítésénél -  egyébként azonos feltételek 
esetén -  előnyben kell részesíteni:

-  a „Szocialista Hazáért É rdem rend"-del vagy a „M unkás-Paraszt 
H atalom ért” emlékéremmel rendelkezőket és családtagjaikat,

-  a Belügyminisztérium hősi halottainak és nyugdíjasainak család
tagjait,
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akiknek hivatásos szolgálati viszonyát baleset, sérülés, vagy betegség 
miatt kellett megszüntetni,

belügyi törzsgárda tagsággal rendelkezők családtagjait.
M t. V. 10.§. ( 1)  Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés miatt 

vagy egyéb okból csökkent munkaképességű dolgozókat a vállalatok 
kötelesek a számukra alkalm as m unkakörben alkalmazni, célszerű 
foglalkoztatásukat minden rendelkezésükre álló módon -  így különö
sen belső m unkaerő-átcsoportosítással, a munkahelyek, illetve eszközök 
megfelelő átalakításával, átképzéssel és egyéb úton is -  biztosítani, 
a munkaviszonyuk megszüntetését pedig korlátozni kell.

(2) Az ( 1) bekezdés szerint nem foglalkoztatható csökkent m unka
képességűek m unkába állítását a tanácsok kötelesek elősegíteni. A zokat 
a csökkent munkaképességűeket, akiknek állapota miatt ésszerű fog
lalkoztatása, s ezen keresztül anyagi ellátása már nem biztosítható, 
szociális tám ogatásban kell részesíteni.

(3) Az (1) (2) bekezdésben foglaltak alkalm azása szempontjából 
csökkent munkaképességű dolgozók körét, valamint a foglalkoztatá
sukról és anyagi tám ogatásukról szóló részletes szabályokat a m unka
ügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben, a társadalom biztosítási vonatkozású kérdésekben a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa az előbb felsoroltakkal egyetértésben, 
állapítja meg.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
3/A. §. A kollektív szerződés előírhatja, hogy az alkalmazásnál a vállalatnál hosszú 

ideje dolgozók családtagjait -  ha egyébként alkalmazást kizáró ok (pl. összefér
hetetlenség) nem áll fenn -  azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni.

M t. 20. §. (1) A vállalat -  ha jogszabály kivételt nem tesz -  csak 
olyan dolgozóval köthet érvényes munkaszerződést, akinek munkakönyve 
van.

M t. V. 11. §. A munkakönyvre vonatkozó részletes szabályokat
ideértve a munkakönyv nélküli alkalm azás eseteit is -  a munkaügyi 

miniszter állapítja meg.
Mt. 20. §. (2) Nőt és fiatalkorút nem szabad olyan munkára alkalmazni, 

amely testi alkatára, illetőleg fejlettségére tekintettel reá hátrányos 
következményekkel járhat.

Vhu. 4. Nem szabad nőt alkalmazni (kinevezni) - a 4/1966. (X. 21.) 
Mü. M. számú rendeletben szereplő m unkakörön kívül - beteghordozói, 
műtős segédi, boncsegédi, valam int betegszállító gépkocsin ápolói és 
gépkocsivezetői m unkakörben, továbbá olyan m unkakörben, ahol 
a napi munkaidőben folyam atosan 20 kg-nál nagyobb súlyt kell emelni.

Vhu. 5. A terhes nőt nem szabad foglalkoztatni a terhesség meg
állapításától a szülés napjáig
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-  sugárártalom nak kitett munkahelyen,
-  fertőző betegség diagnosztikáját célzó laboratórium i vizsgálatok

kal, továbbá olyan fertőző anyagokkal, amelyek a terhességet, vagy 
a magzat fejlődését veszélyeztetik, valamint fertőző betegek gyógy
kezelésével,

-  olyan munkahelyen, ahol vegyi anyagokkal közvetlen érintkezésbe 
kerülhet, és az a terhességet, vagy a magzat fejlődését veszélyezteti,

-  olyan munkahelyen, ahol gázhatásnak lehet kitéve,
-  olyan munkahelyen, ahol a feladat -  a m eghatározott munkaközi 

szüneteken kívül -  állandó megszakítatlan jelenlétet feltételez.
M t. V. 12. §. (1) M unkaviszony szempontjából fiatalkorú az a dolgozó, 

aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.
(2) A munkaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és az érintett 

miniszterrel egyetértésben határozza meg azokat a m unkaköröket, 
amelyekben nők vagy fiatalkorúak egyáltalán nem vagy csak meg
határozott munkafeltételek biztosítása esetén, illetőleg előzetes orvosi 
vizsgálat alapján foglalkoztathatók.

(3) A terhes nőt terhessége megállapításától kezdve nem szabad 
egészségére káros m unkakörben foglalkoztatni. Ezeket a m unkaköröket 
az egészségügyi miniszter állapítja meg.

Mt. 20. §. (3) Jogszabály -  az egészség védelme céljából vagy egyéb
ként közérdekből -  kivételesen a munkaviszony létesítésének feltételeit 
e törvény rendelkezésein túlmenően is meghatározhatja.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
2. §. A fegyveres testületeknél a határozatlan vagy a határozott időre szóló munka- 

viszony az illetékes miniszter által meghatározott munkakörökben kinevezéssel 
létesül (kinevezett polgári alkalmazottak). Az egyéb munkakörökben az alkalmazás 
munkaszerződéssel történik (szerződéses polgári alkalmazottak).

Vhu. 6. A kinevezés előfeltételei:
-  az érdekeltnek a kinevezett polgári állom ányba vételre irányuló 

kérelme, amelyben kijelenti, hogy a belügyi szolgálatot élethivatásnak 
tekinti és vállalja, hogy a szolgálatával járó  kötelezettségeknek önként 
és m indenkor eleget tesz,

-  a magyar állampolgárság,
-  betöltött 18. életév,
-  férfiak esetében, a katonai szolgálat letöltése, vagy az alóli men

tesség,
-  büntetlen előélet, feddhetetlenség,
-  a betölteni szándékolt m unkakörhöz előírt képesítés, illetőleg 

kötelezettségvállalás annak az előírt határidőre történt megszerzésére,
fizikai és szellemi alkalmasság,

-  valamely belügyi szervnél szolgálati viszonyban, vagy legalább 
egy évi szerződéses munkaviszonyban tö ltö tt idő.
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Vhu. 7. A kinevezésre jogosult vezető a kinevezés előfeltételeként 
előírt egy évi szolgálati, illetőleg szerződéses munkaviszonytól eltekinthet.

Vhu. 8. A szerződéses polgári alkalm azotti munkaviszony azzal 
a 16. -  kisegítő m unkakörbe tartozóknál 14. -  életévét betöltött, 
büntetlen előéletű magyar állam polgárral létesíthető, aki a kötelező 
orvosi vizsgálat alapján az adott m unkakörre alkalm asnak minősül.

Vhu. 9. Az egyes m unkakörök ellátásához megkívánt képesítést és 
besorolási feltételeket az utasítás 1. számú melléklete határozza meg.

Vhu. 10. A gyermekintézmények keretében szervezett pedagógusi 
képesítést kívánó m unkakörökbe csak ilyen képesítéssel rendelkezők 
alkalm azhatók. Kivétel ez alól a pedagógus helyettesítésére határozott 
időre szóló munkaviszony létesítése.

Vhu. 11. A kinevezett polgári alkalm azotti m unkaköröket a szer
vezeti tagoltságnak megfelelően - a szervezési állom ánytáblázatok 
tartalm azzák.

Vhu. 12. Kinevezett polgári állományviszonynak kell elismerni a 
m unkaköri fokozatba sorolás tekintetében a kinevezést megelőzően 
hivatásos állom ányúként, vagy szerződéses polgári dolgozóként valamely 
belügyi szervnél munkaviszonyban tö ltö tt időt. Ezen kívül, ha az állományba 
v é t e l a belügyi szerv érdekében, az előző munkahelyről ki
kéréssel történt, az adott m unkakörhöz szükséges szakmai gyakorlat
ban tö ltött időből legfeljebb 10 év figyelembe vehető. Tíz évet meg
haladó időt csak a Belügyminisztérium Személyzeti Csoportfőnöksége 
szám íthat be.

M t. VÁ . 6. §. (1) A z államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv 
vezetőjének és vezetőhelyetteseinek hozzátartozóit e szervnél alkalmazni 
nem szabad.

(2) Nem létesíthető olyan munkaviszony, amelyben a dolgozó hozzá
tartozójával alá- és fölérendeltségi helyzetbe kerülne, vagy ennek hiányá
ban is, ha beosztásánál fogva hozzátartozója tevékenységének közvetlen 
ellenőrzésére lenne köteles.

(3) Ha a munkaviszony fennállása alatt áll elő az (1) és (2) bekezdé
sekben említett összeférhetetlenségi helyzet, azt haladéktalanul meg k e l l  
szüntetni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt tilalom alól kivételesen 
indokolt esetben a felügyeleti szerv vezetője felm entési adhat.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
2. §. A munkaviszony létesítésének tilalma szempontjából hozzátartozónak kell 

tekinteni az egyeneságbeli rokont és annak házastársát, az örökbefogadó és a nevelő
szülőt, az örökbefogadott és a nevelt gyermeket, a testvért, a házastársat, az élettársat, 
a jegyest, a házastárs egyeneságbeli rokonát és testvérét, valamint a testvér házas
társát.
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Mt. V. 13.§. M agyar állam polgár külföldi m unkáltatóval, továbbá 
nem magyar állam polgár M agyarországon munkaviszonyt csak a jog
szabályban előírt engedélyek birtokában létesíthet.

Mt. 21. §. (1) Az állampolgárok megfelelő helyezkedését pályaválasztási 
tanácsadással, munkaközvetítéssel és más alkalmas módon is elő kell 
segíteni.

Mt. V. 14. §. Az elhelyezkedés elősegítésére vonatkozó szabályokat 
a munkaügyi miniszter állapítja meg.

Mt. 21. §. (2) A vállalat a szakember-szükségletének tervszerű bizto
sítása érdekében tanulmányi szerződéseket köthet. A szerződésben a 
vállalat kötelezi magát, hogy a tanulmányok alatt támogatást biztosít, 
a másik fél pedig vállalja, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat 
folytatja és a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül 
a vállalatnál dolgozik.

Vhu. 13. Tanulm ányi szerződés abban az esetben köthető, ha az 
adott m unkakör betöltéséhez szükséges m unkaerőt másként nem lehet 
biztosítani és a szükséges költségvetési feltételek fennállnak.

Vhu. 14. A kinevezett polgári alkalm azott a m unkaköréhez szükséges 
szakmai képzettség, vagy munkahelyi jártasság megszerzése végett, a 
kinevezési okm ányban jelölt munkahelyén kívül is iskolára, tanfolyam ra 
küldhető.

Mt. V. 15. §. (1 )  A vállalat tanulm ányi szerződést köthet saját dol
gozójával, továbbá más vállalattal munkaviszonyban álló vagy m unka- 
viszonyban nem álló személlyel is. A dolgozó köteles vállalatának be
jelenteni, ha más vállalattal tanulm ányi szerződést kíván kötni. T anul
mányi szerződés mind az iskolai rendszerű, mind a m unkaköri képesítést 
nyújtó tanfolyami (pl. villamosvezetői, gépkönyvelői) képzésben részt
vevő személlyel köthető.

(2) A tanulmányi szerződés alapján a vállalatnál munkaviszonyban 
kötelezően eltöltendő idő tartam át a tám ogatás mértékétől és idejétől 
függően kell meghatározni. Ez az idő a két évet nem haladhatja meg, 
kivéve ha a tám ogatásban részesülő közép- vagy felsőfokú oktatásban 
vesz részt, de a munkaviszonyban eltöltendő idő tartam át ilyenkor 
a tám ogatás időtartam ánál hosszabb időben nem lehet megállapítani.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
4. §. ( 1)  Az esti és levelező tagozaton tanulásra tanulmányi szerződés a közép

vagy felsőfokú szakképzettség megszerzésére létesíthető.
(2) A munkaköri képesítést nyújtó tanfolyami képzéssel esik egy tekintet alá az 

is, amikor nem tanfolyami jellegű, egyéni vagy csoportos oktatás során biztosítják 
a munkakör betöltéséhez szükséges képzettség megszerzését. Tanulmányi szerződés 
köthető tanulmányútra küldés esetére is. A szakmai továbbképzésre irányuló tan
folyam elvégzésére tanulmányi szerződés csak akkor köthető, ha az egyidejűleg 
magasabb képesítés elnyerését biztosítja.
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti képzettség megszerzésére vagy képesítés elnye
résére irányuló tanulmányi szerződés megkötésénél a sorkatonai szolgálatot teljesített 
személyeket -  azonos feltételek esetén -  a leszerelést követően három évig előnyben 
kell részesíteni.

5. §. (1) A vállalat a tanulmányi szerződésben támogatásként az iskola vagy a 
tanfolyam elvégzésével járó költségek (pl. tandíj, tanfolyam részvételi díja, beiratkozási 
díj) megtérítését, illetőleg viselését vállalhatja, ideértve a munkaidő alatt történő 
képzés miatt kieső időre járó munkabér megtérítését is.

(2) A tanulmányi szerződés alapján a vállalat a nappali tagozaton tanuló hallgatók 
társadalmi ösztöndíjához hasonló jellegű támogatást nem nyújthat.

6. §. (1) A tanulmányi szerződés részletes feltételeit az Mt. 21. §-ának (2) bekezdése 
és az Mt. V. 15. §-ának keretei között (különösen a támogatás mértéke, rendszere, 
a munkába állás időpontja, a vállalatnál töltendő idő tartama tekintetében stb.) 
a felek határozzák meg. Ezek között rendelkezni kell arról is, hogy a vállalat a képzés 
befejezését követően biztosítja-e a tanfolyam, illetve iskolai végzettségnek megfelelően 
a dolgozó foglalkoztatását, illetőleg milyen feltételek mellett állítja munkába és meg 
kell határozni szerződésszegés esetére a dolgozó által megtérítendő összeget.

Mt. V. 15. §. (3) Ha a vállalat a tá m o g a tá s t nem biztosítja vagy 
egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a. másik fél mentesül a szerző
désből folyó kötelezettségei alól és a szerződésszegésből eredő esetleges 
igényeit is érvényesítheti. Ha pedig a tám ogatásban részesülő személy 
tanulm ányait kielégítő eredménnyel nem folytatja, nem lép a szerződés 
szerinti időben a vállalatnál m unkába, illetőleg a m eghatározott idő
tartam ot nem tölti le vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, 
vele szemben a vállalat követelheti az addig nyújtott tám ogatásnak 
megfelelő összeg megtérítését. Ha a tám ogatásban részesült személy 
a m eghatározott időtartam nak csak egy részét nem tölti le, megtérítési 
kötelezettsége ehhez aránylik.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
6. §. (2) Ha a munkahelyváltoztatás esetén az új vállalat vállalja, hogy a szerződés

szegés miatt visszatérítendő összeget a dolgozónak megtéríti, vagy azt a dolgozó 
helyett a tanulmányi szerződést kötött vállalatnak közvetlenül megfizeti, ezt csak 
a részesedési alapja terhére teljesítheti. A költségvetési szerv ezt a kifizetést a jutal
mazási célra rendelkezésre álló előirányzat és bérmegtakarítás terhére teljesítheti.

Mt. V. 15. § .  (4) A tanulm ányi szerződésre vonatkozó részletes sza
bályokat a nappali tagozatos iskolai rendszerű képzésben részt vevők 
tekintetében a művelődésügyi miniszter a munkaügyi miniszterrel és 
az iskola felett felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben, az 
egyéb esetekre vonatkozóan pedig a munkaügyi miniszter állapítja meg.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
7. §. A tanulmányi szerződéssel kapcsolatban felmerült viták esetén a munkaügyi 

viták eldöntésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Mt. 22. §. (1) A munkaviszony a vállalat és a dolgozó megállapodása
-  a munkaszerződés -  alapján jön létre. Munkaszerződés a kinevezés 
vagy választás és annak elfogadása is.
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Vhu. 15. A munkaviszony létesítése írásbeli munkaszerződéssel (9. 
számú melléklet), illetve kinevezett polgári alkalm azotti m unkakörbe 
kinevezéssel történik. A munkaszerződést, illetve kinevezést személyi 
állom ányra vonatkozó paranccsal helyettesíteni nem lehet.

Vhu. 16. A munkaviszony létesítésére az önálló szerv vezetője (mi
nisztériumi csoportfőnök, önálló osztályvezető, rendőr-főkapitány stb.) 
illetőleg ezekkel egy tekintet alá eső, vagy magasabb beosztású vezető 
jogosult.

Vhu. 17. A Belügyminisztérium K özponti Klubja művészeti m unka
keretbe történő alkalm azás feltételeire különös rendelkezés vonatkozik.

M t. VÁ . 7 .  §.  Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók 
munkaviszonya, ha jogszabály másként nem rendelkezik, kinevezéssel 
létesül.

M t. VÁ . 8. § . ( 1) Államigazgatási szerveknél meghatározott tisztségbe 
történt megválasztás egyidejűleg munkaviszony csak akkor létesít, ha 
azt külön jogszabály kimondja.

(2) A választás útján létrejött munkaviszonyt esetében, ha ahhoz jóvá
hagyás szükséges, a választott személy megválasztásakori munkaviszonya 
a munkába lépés napjától a jóváhagyás napjáig szünetel, s csak a jóvá
hagyás esetén szűnik meg. Ilyen esetben a választott személy áthelyezés 
útján kerül új munkaviszonyába.

(3) Ha a választott személy megválasztásakor nem állt munkaviszony
ban és megválasztását nem hagyták jóvá, a munkaszerződés érvénytelen
ségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

15/1974. (VII. 1.) M ü. M.
3. §. Az eskütételre nézve a fegyveres testület sajátosságait figyelembe véve az 

illetékes miniszter külön szabályokat állapíthat meg.

Vhu. 18. A kinevezett polgári alkalm azott m unkába lépésének napján 
esküt köteles tenni. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni. (7. sz. melléklet.)

Mt. 22. §. (2) A munkaszerződésben meg kell határozni a dolgozó 
munkakörét és a személyi alapbérét. A munkaszerződésben a felek más 
kérdésekben is megállapodhatnak.

Mt. V. 16. §. (1) Azokban az esetekben, am ikor a munkaviszony 
létesítése kinevezéssel vagy választással történik, a kinevezési okm ány
ban, illetőleg megválasztás esetén az erre vonatkozó értesítésben kell 
meghatározni a dolgozó m unkakörét és személyi alapbérét.

Vhu. 19. A kinevezési okm ányban (6. sz. melléklet) meg kell határozni 
a kinevezett polgári alkalm azott

-  m unkaköri csoportját és fokozatát,
-  m unkaköri címét,
-  törzsilletményét és m unkaköri illetményét,

-  17 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /16



-  munkaviszonyának kezdő időpontját,
__ a m unkaköri fokozatba kinevezésnél figyelembe vett időt,
-  a munkahely jellegét (változó vagy változatlan).
Vhu. 20. Változó munkahelyen -  ha más kikötés nem történ t -  

a foglalkoztató szerv (alegység) székhelyén belül lévő elhelyezési kör
letek (telepek), illetve azoknál levő munkahelyek értendők.

(2) Ha a munkaszerződés írásba foglalása egyébként nem kötelező, 
annak megkötésekor a dolgozó figyelmét fel kell hívni arra, hogy kérheti 
a munkaszerződés írásba foglalását. Ha a dolgozó ezt kéri, mindaddig 
nem köteles m unkába állni, amíg az írásba foglalás nem történik meg. 
Ha a m unkát m ár megkezdte, amennyiben a vállalat a munkaszerződést 
felhívása ellenére három napon belül nem foglalja írásba, azonnali 
hatállyal is kiléphet. Nem alkalm azható ez a rendelkezés, ha a munkába
 lépéstől számítva harm inc nap m ár eltelt.

(3) Jogszabály m eghatározott m unkakörökben a munkaszerződés 
érvényességéhez a felügyeleti vagy más szerv hozzájárulását kívánhatja 
meg. Ilyen esetben a munkaszerződést írásba kell foglalni, s abban 
a jóváhagyás szükségességére utalni kell. Ha a munkaszerződés szerint 
a dolgozó a jóváhagyás előtt m unkába lép, munkaviszonya a jóváhagyás 
megtagadásának közlésével megszűnik. Ha a dolgozóval a szerződés 
megkötésétől szám ított harm inc napon belül a felügyeleti szerv jóvá
hagyásának megtagadását nem közlik, a munkaszerződés érvényessé 
válik. 

Mt. V. 17. §. (1) Ha a határozatlan időtartam ra szóló munkaszerződést 
nem foglalták írásba, a vállalat köteles a dolgozót személyi alapbéréről 
a munkába lépéstől szám ított három napon belül írásban értesíteni.

5/1967. (X. 8.) M ü. M.
7 /A . §. Ha a vállalat a dolgozót személyi alapbéréről az Mt. V. 17. §-a (1) bekez

désének megfelelően nem értesíti, a dolgozó az Mt. V. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglaltak szerint azonnali hatállyal kiléphet.

Mt. V. 17. §. (2) A munkaszerződést írásba kell foglalni, ha azt 
harminc napot meghaladó tartam ú határozott időre kötötték. Ennek 
elmulasztása esetén a munkaviszony határozatlan időre létesül.

(3) A munkaszerződésben meg lehet állapodni abban, hogy a vállalat 
a dolgozót a m unkakörére m egállapított teljes munkaidőnek csak egy 
részére alkalmazza. A munkaszerződésnek ezt a rendelkezését írásba 
kell foglalni. Ilyen esetben a m unkabért a m eghatározott részmunkaidő 
alapulvételével kell megállapítani.

Mt. V. 18. §. (1) Ha a dolgozót változó munkahelyre alkalm azzák, 
ezt írásba kell foglalni még akkor is, ha a munkaszerződés megkötése 
egyébként szóban történt. Ennek elmulasztása esetén a szerződésnek 
a változó munkahelyre vonatkozó kikötése érvénytelen.
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(2) A dolgozó alkalm azása írásba foglalás nélkül is változó m unka
helyre szól azokon a területeken, illetőleg m unkakörökben, amelyekben 
a dolgozókat rendszerint változó munkahelyen foglalkoztatják (pl. az 
építőipar, a közlekedés és posta egyes m unkaköreiben). Ezeket a kollek
tív szerződés határozza meg. A dolgozót a munkaszerződés megkötése
kor erre a körülményre figyelmeztetni kell.

Vhu. 21. Azoknál a szerveknél, amelyek több telephellyel (objektum) 
rendelkeznek és az alkalm azás olyan m unkakörbe történt, amelyben 
a szerződéses polgári alkalm azott különböző telephelyeken köteles 
m unkát végezni, a munkaviszony létesítésekor ezt vele közölni kell 
és a munkaszerződést „változó m unkahelyre” kell kötni.

M t. V. 19. §. A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja, kivéve, 
ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha a felek másképp nem állapodtak 
meg, a dolgozónak a munkaszerződés megkötését követő m unkanapon 
kell m unkába lépnie.

Vhu. 22. A munkaviszony kezdete az a nap, amelyet a kinevezési 
okm ány, illetve a munkaszerződés meghatároz.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
7/B. §. A munkaszerződésben a személyi alapbért akkor is meg kell határozni, 

ha a dolgozó munkája után járó  bér megállapításánál nem a személyi alapbért, hanem 
más számítási módot (darabbért, tiszta jutalékos bérezést stb.) vesznek alapul. Ha 
ilyen esetben a dolgozó személyi alapbérét jogszabály meghatározott összegben írja 
elő, a munkaszerződésben elégséges erre utalni.

8. §. Ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály a munkaviszonyban töltött idő 
figyelembevételét írja elő, ennél minden munkaviszonyban töltött időt egybe kell 
számítani az egyes munkaviszonyok megszűnése módjától és a közöttük levő idő
kiesések tartamától függetlenül.

E rendelkezés nem érinti a fegyelmi elbocsátás esetére az Mt. V. 88. §-ának (3) 
bekezdése szerinti következményeket.

9. §. A munkaviszonyban töltött idő tartamába nem számítható be a munkaviszony
nak

a) megszakítás nélkül 30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság miatti szüne
telése. kivéve, ha jogszabály a munkaviszonyban töltött idő számítása szempontjából 
ennek az időnek figyelembevételét rendelte el,

b) szabadságvesztés-büntetés,
c) javító-nevelő munka, valamint
d) tanulmányi szerződés alapján folytatott iskolai képzés miatti szünet
10. §. ( 1) A munkaviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell venni a 

mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként töltött azokat az éveket, amelyeket a 
társadalombiztosítási szabályok szerint a nyugdíj megállapítása szempontjából szol
gálati időként figyelembe vesznek, úgyszintén a kisipari termelőszövetkezeti tagsági 
viszony időtartamát is, kivéve a bedolgozóként eltöltött időt, amennyiben ennek 
beszámítását jogszabály nem teszi kötelezővé.

(2) Ugyancsak munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni az 1950. 
január 1. előtti szakmunkás tanulóidő -  tanoncidőt -  is. Ezt követően szakmunkás 
tanulóként töltött idő azonban nem számítható be.

10/A . §. ( 1) A munkaviszonyból sor- (első tényleges)-, valamint tartalékos (pót
tartalékos) katonai szolgálatra bevonult, munkaszolgálatra behívott, deportált,
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illetőleg hadifogságba esett és a felszabadulást követően onnan visszatért személynek 
ezen idejét munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni, ha leszerelését, 
illetőleg hazatérését követően hat hónapon belül munkaviszonyba lépett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időket akkor is be kell számítani, ha a munkábalépés 
hat hónap elteltével ugyan, de még 1945. október hó 31. napja előtt megtörtént. 
Ha pedig a dolgozó az előírt hat hónapon belül azért nem lépett munkaviszonyba, 
mert egészségi állapota, illetőleg betegsége miatt erre nem volt lehetősége, a hat hóna
pos határidőt felgyógyulásától kell számítani.

(3) Ha a dolgozó a felszabadulást követően, de még az első Munka Törvény- 
könyve hatálybalépése (1951. február 1. napja) előtt vonult be munkaviszonyból 
sor- (első tényleges)-, valamint tartalékos (póttartalékos) katonai szolgálatra és le
szerelését követő harminc napon belül munkaviszonyba lépett, a katonai szolgálatban 
eltöltött idejét munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

10/B. §. Az 1970. évi január hó 1. napján vagy azt követően sorkatonai szolgálatot 
teljesítő személyek szolgálati idejét munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe 
venni abban az esetben is, ha bevonuláskor munkaviszonyban nem álltak, vagy 
munkaviszonyuk a sorkatonai szolgálat ideje alatt megszűnt (pl. próbaidő, határozott 
idő letelte folytán). Ezt az időt a fegyveres erők illetékes szervétől kapott igazolás 
alapján a katonai szolgálatot követő munkába lépéskor a vállalatnak kell a dolgozó 
munkakönyvébe bejegyeznie.

10/C. §. ( 1) A felszabadulás után a fegyveres erők és testületek (honvédség, rend
őrség stb.), továbbá a rendészeti szervek (pénzügyőrség, vámőrség, tűzoltóság stb.) 
hivatásos vagy továbbszolgáló állományába lépett személyek igazolt szolgálati idejét 
a munkaviszony számításánál munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(2) A felszabadulás előtt az (1) bekezdésben megjelölt szerveknél eltöltött szolgálati 
időt a munkaviszony számításánál nem szabad figyelembe venni, kivéve, ha a fegyveres 
erők stb. tagja, a felszabadulás után az említett szerveknél szolgálatát tovább folytatta 
és az erről szóló külön szabályok szerint a felszabadulás előtti szolgálati idejét a fel- 
szabadulás utáni időhöz hozzászámították. A szolgálatnak megszakítás nélküli tovább
folytatása ellenére sem lehet munkaviszonyként figyelembe venni sem a felszabadulás 
előtti, sem az azt követően hivatásos szolgálatban eltöltött időt, ha az előbb említett 
szerveknél a szolgálat azért szűnt meg, mert a fegyveres erők stb. tagját

a) a népbíróság jogerősen elítélte 4180/1945. (VII. 10. ) ME;
b) az igazoló eljárás során hozott jogerős határozat igazolás helyett végelbánás 

alá vonta, vagy állásától megfosztotta 88/1945. (I. 23.) M E., 1080/1945. (V. 2.) M E., 
2480/1945. (V. 30.) M E., 1960/1945. (V. 10.) M E., 10.000/1947. (VIII. 13.) Korm. 
stb.;

c) az 5000/1946. (V. 19.) M E. számú rendelet alapján mindennemű ellátási vagy 
szolgálat alapján támasztható igény kizárásával elbocsátották;

d) lefokozták, rendfokozatát megvonták vagy a honvédségből kicsapták 667/1945. 
(IV. 19.) M E., 4180/1945. (VII. 10.) M E. stb.;

e) az a)- d) pontokban fel nem sorolt esetben szerelték le, de később a rendfo
kozatot megvonták. E rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik az 1971. évi január 
hó 1. napját követően szereltek le.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában foglaltak nem vonatkoznak a korábban tiszt vagy 
tiszthelyettesi rendfokozatú olyan személyekre, akiket a felszabadulás után tovább
folytatott belügyi szolgálatból 1963. év július hó 10-e előtt rendfokozat nélkül szerel
tek le, ha az illetékes belügyi szervektől kapott igazolással bizonyítják, hogy rend
fokozatukat nem külön intézkedés vonta meg.

(4) Ha a (2) bekezdés e) pontjában érintett -  még 1971. január hó 1. napja előtt 
leszerelt -  személy munkaviszonyban áll, felszabadulás előtti és a felszabadulást 
követő szolgálati idejét jó  munkájára és magatartására tekintettel a vállalat munka- 
viszonyban töltött időként figyelembe veheti. Nem számítható be ilyen esetben sem
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annak a szolgálati ideje, akit leszerelés után az állam, a béke, az emberiség elleni 
szándékos bűntett vagy háborús és népellenes bűntett miatt jogerősen elítéltek vagy 
jogerős államigazgatási határozattal közbiztonsági őrizetbe vettek és a közbiztonsági 
őrizetbe vételt a felülvizsgálat során az arra illetékes szerv jóváhagyta.

11. §. A munkaviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell venni
a) a szocialista országokban -  felszabadulásuk előtt is -  munkaviszonyban 

töltött időt.
b) a baloldali magatartás miatt a felszabadulást megelőzően volt üldöztetés folytán 

külföldön munkaviszonyban töltött időt, valamint
c) a nem szocialista országokból baloldali politikai magatartás miatti üldözés 

elől Magyarországra menekültek külföldön munkaviszonyban töltött idejét.
12. §. (1) A munkaviszonyban töltött idő számításánál a 10- 11. §-ban meghatáro

zott eseteken túlmenően figyelembe kell venni azt a munkaviszonyon kívül töltött 
időt is, amelyet külön jogszabály alapján munkaviszonyban töltött időként ismertekei:

(2) Az ( 1) bekezdésben említett, valamint a fizetésnélküli szabadságnak a 9. § a) 
pontja szerinti beszámítását elrendelő jogszabály kiadásához a munkaügyi miniszter 
egyetértése szükséges.

Mt. 22. §. (3) Érvénytelen az a munkaszerződés, amelynek megkötése 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha pedig a munkaszerző
désnek csak valamely rendelkezése ellenkezik a munkaviszonyra vonatkozó 
szabállyal, csak ez a rendelkezés érvénytelen és a munkaszerződés tartalma 
a szabálynak megfelelően alakul.

Mt. V. 20. §. (1) Ha a munkaszerződés érvénytelenségét a felek vagy 
a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem lehet orvosolni, a m unka- 
viszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

(2) A vállalat a hibájából előálló érvénytelenség esetén a m unka- 
viszony azonnali hatállyal történő megszüntetésekor köteles a dolgozó
nak átlagkeresetét kifizetni annyi időtartam ra, amennyire az általa 
foganatosított felmondás esetén a dolgozót a munkavégzés alól fel 
kellene mentenie. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha a megszüntetésre 
a próbaidő ala tt kerül sor.

(3) Az érvénytelen munkaszerződés alapján létesített munkaviszonyt 
a belőle származó jogok és kötelességek szempontjából úgy kell elbírálni, 
m intha érvényes munkaszerződés alapján állott volna fenn.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
5. §. Ha a munkaszerződés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják meg, 

annak orvoslása nélkül a dolgozó nem állítható munkába. Ha pedig az érvénytelen
séget a munka megkezdése után fedezik fel, a dolgozó csak az esetben foglalkoztat
ható tovább, ha az érvénytelenséget a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül 
orvosolni lehet.

Mt. 23. §. ( 1) A munkaviszony határozatlan vagy határozott időre 
létesíthető. Jogszabály megszabhatja a határozott idejű munkaviszony 
leghosszabb tartamát.

Mt. V. 21. §. (1) H atározott időre szól a munkaviszony, ha annak 
tartam át a munkaszerződés naptárszerűen vagy más alkalm as módon
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határozta meg. Így m eghatározható a munkaviszony időtartam a annak 
a munkának a megjelölésével is, amelynek elvégzéséig a munkaviszony 
tart, feltéve, ha a munkaszerződés megkötésekor a munka időtartam a 
a szakmai tapasztalatok és a munka természete alapján megközelítő 
pontossággal előre látható.

(2) H atározott időre szóló munkaviszony létesíthető a beteg vagy 
más okból bizonytalan időre távollevő dolgozó helyettesítésének ta r
tam ára is. A dolgozót a helyettesítés valószínű tartam áról tájékoztat
ni kell.

(3) A harminc napnál hosszabb tartam ú határozott időre létesített 
munkaviszony határozatlan időre szólóvá alakul át, ha a dolgozó 
a munkaszerződésben m eghatározott időtartam  eltelte után a munkája 
irányításával megbízott dolgozó tudatával egy m unkanapot meghaladóan 
a vállalatnál tovább dolgozik. A harm incnapos vagy annál rövidebb 
időre létesített munkaviszony ilyen esetben csak annyi idővei hosszab
bodik meg, amilyen időtartam ra eredetileg létesítették.

Mt. 23. §. (2) A munkaviszony létesítésekor írásban próbaidőt is ki 
lehet kötni. Ennek tartama harminc nap, a felek azonban a munkaszerző
désben ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő 
próbaidőben is megállapodhatnak. A próbaidő meghosszabbítása tilos. 
A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal meg
szüntetheti.

Vhu. 23. A szerződéses polgári alkalm azottaknál a próbaidő mértéke 
a kisegítő m unkakörben dolgozóknál egységesen tizenöt nap, a többi 
m unkakört betöltők esetén harm inc nap.

Egyes m unkakörökben, ahol az alkalm asság elbírálásához hosszabb 
idő szükséges (pl.: revizor, mérnök, étkezdevezető stb.) a próbaidő 
harminc napnál hosszabb is lehet, de a hatvan napot nem haladhatja 
meg.

M t. V. 22.§. ( 1) Ha a vállalat a dolgozót a próbaidő elteltével más 
m unkakörben vagy alacsonyabb személyi alapbérrel kívánja foglalkoz
tatni, erről legkésőbb a próbaidő eltelte előtti harmadik napon írásban, 
köteles értesíteni. Ha a dolgozó a próbaidő elteltével tovább dolgozik, 
m unkaköre, illetőleg m unkabére az értesítésnek megfelelően alakul.

(2) Áthelyezés, továbbá kinevezéssel, illetőleg választással történő 
alkalm azás esetén próbaidő nem köthető ki.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
12 /A . §. A kollektív szerződés az Mt. 23. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 

kereteken belül meghatározhatja a próbaidő tartamát.

Mt. 24. §. (1) A vállalat és a dolgozó a munkaszerződést csak közös 
megegyezéssel módosíthatja. Nem érinti ez a rendelkezés a vállalatnak
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azt a jogát, hogy a dolgozó személyi alapbérét a bérrendszer vagy bérforma 
megváltoztatására tekintettel módosítsa.

(2) A munkaviszonyra vonatkozó szabályok a dolgozó érdekében a 
munkaszerződés módosítását a vállalatra kötelezően is előírhatják.

Vhu. 24. Pedagógus dolgozó esetében intézményen belüli áthelyezés
nek minősül az a m unkakör-, vagy munkahelyváltozás, amely a vezetői, 
vagy működési pótlék megváltoztatásával, illetőleg megvonásával jár.

Vhu. 25. A kinevezett polgári alkalm azott más m unkaköri csoportba 
való átminősítése esetén új kinevezési okm ányt kell kiadni. A m unkaköri 
fokozatokba történő előléptetés -  a várakozási idő leteltével -  hiva
talból történik.

Vhu. 26. A 25 éves törzsgárda tagsággal rendelkező szerződéses 
polgári alkalm azottat -  m unkaköre és létszámhelye változatlansága 
mellett -  kérelmére, ha annak a 6. pontban foglalt feltételei fennáll
nak, kinevezett polgári állományviszonyba kell venni.

Mt. V. 23. §. (1) A munkaszerződés közös megegyezéssel történő 
m ódosítására a munkaszerződés megkötésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az áthelyezést minden esetben 
írásba kell foglalni. Ebbe bele kell foglalni a dolgozó új m unkakörét 
m unkahelyét, személyi alapbérét és az áthelyezés időpontját.

(2) Ha az áthelyezés olyan m unkakörbe vagy munkahelyre történt, 
amelyre a dolgozóval munkaszerződést nem lehetne érvényesen kötni, 
ennek megállapítása után ő t eredeti m unkakörébe vissza kell helyezni.

(3) A dolgozó más helységbe történő áthelyezése esetén a vállalat 
köteles részére megtéríteni az átköltözködéssel já ró  költségeket. Ha 
azonban az áthelyezést a dolgozó kezdeményezi -  ellenkező meg
állapodás hiányában -  térítés nem illeti meg. Az áthelyezéssel fel
merülő költségek megtérítésének feltételeit és mértékét a munkaügyi 
miniszter állapítja meg.

Vhu. 27. A kinevezett polgári alkalm azott áthelyezése során felmerült 
költségeket a hivatásos állom ány tagjaira vonatkozó rendelkezések 
szerint kell megtéríteni.

(4) A dolgozó nőt terhessége negyedik hónapjának kezdetétől 
a szoptatás hatodik hónapjának végéig kérelmére -  orvosi vélemény 
alapján -  a 12. §. (3) bekezdésében m eghatározott eseten kívül is álla
potának egészségügyi szempontból megfelelő m unkakörbe keli ideigle
nesen áthelyezni. A 12. §. (3) bekezdése, valamint e bekezdés alapján 
ideiglenesen áthelyezett dolgozó nő keresete nem lehet kevesebb, mint 
amennyi előző átlagkeresete volt.

Mt. 25. §. (1) A vállalat és a dolgozó közös megegyezéssel bármikor 
megszüntetheti a munkaviszonyt.
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Vhu. 28. A munkaviszonynak közös megegyezéssel történő megszün
tetését írásba kell foglalni és abban a megszűnés napját is fel kell tüntetni.

(2) Megszűnik a munkaviszony a dolgozónak más vállalathoz történt 
áthelyezésével. Ebben a két vállalatnak egymással és a dolgozóval meg 
kell állapodnia.

M t. VÁ . 10. §. (1) Nem államigazgatási vagy igazságszolgáltatási 
szervtől ilyen szervhez történő alkalmazása esetén a dolgozót -  kérésére -  
át kell helyezni.

(2) Ha az új munkahely elfoglalására megjelölt idő a dolgozóra irány
adó felmondási időnél rövidebb, ehhez az áthelyező szerv vagy vállalat 
hozzájárulása szükséges.

M t. V. 24. §. (1) A más vállalathoz történő áthelyezésre a vállalaton 
belüli áthelyezés szabályait kell alkalmazni.

(2) A dolgozó munkaviszonya áthelyezése esetén az új munkahely 
elfoglalására megjelölt időpontot megelőző napon megszűnik és a 
megjelölt napon az új vállalatnál megkezdődik.

Mt. 25. §. (3) Az áthelyezett dolgozónak az áthelyezését megelőző 
munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új vállalatnál töltötte 
volna el.

Mt. 26. §. (1) A határozatlan időre létesített munkaviszonyt felmon
dással mind a vállalat, mind a dolgozó bármikor megszüntetheti.

(2) A vállalatnak a felmondást írásban kell közölnie, s abból a fel
mondás okának világosan ki kell tűnnie. Mellőzhető az indokolás, 
ha a dolgozó egy évnél rövidebb ideje van a vállalatnál, kivéve, ha ez az 
első munkaviszonya vagy a dolgozó az indokolást kéri.

Vhu. 29. A felmondást a szerv vezetője (parancsnoka) a dolgozóval 
írásban úgy köteles közölni, hogy az állam titokra, vagy szolgálati 
titokra vonatkozó szabályokat ne sértsen. (A felmondási értesítés 
m intáját az utasítás 2. számú melléklete tartalm azza.)

(3) Csak rendkívül indokolt esetben mondhat fel a vállalat a nála 
hosszú ideje munkaviszonyban álló és ez alatt az átlagosnál jobb munká
jával és példamutató magatartásával kitűnt dolgozóknak.

(4) A vállalat a jogszabályban meghatározott ideig nem mondhat fel 
a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatra bevonult és az onnan leszerelt, 
a keresőképtelenné vált beteg dolgozónak, továbbá a terhes és szülő 
nőnek sem. Jogszabály a felmondást a dolgozó védelmében vagy köz
érdekből egyéb esetekben is megtilthatja, korlátozhatja, illetőleg felté
telekhez kötheti.

Mt. V. 25. §. Az M t. 26. §. (3) bekezdése alkalm azásának feltételei a 
kollektív szerződésben m eghatározhatók.
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M t. VÁ . 11.§.  (1) A vezető állású, valamint az államigazgatás és az 
igazságszolgáltatás körében legalább tizenöt éve foglalkoztatott ügy
intéző dolgozónak munkaviszonya csak abban az esetben szüntethető  
meg felmondással, ha

a) az államigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerv megszűnik,
b) a Minisztertanács létszámcsökkentést rendel el az államigazgatás

nak és az igazságszolgáltatásnak arra az ágazatára, amelyben a szerv 
működik és a létszámcsökkentés oly mérvű, hogy a dolgozó továbbfoglal
koztatására nincs lehetőség,

c) megszűnt az államigazgatási vagy igazságszolgáltatási szervnek 
az a tevékenysége, amelynek körében a dolgozó munkáját végezte,

d) munkakörének ellátása során összeférhetetlen helyzetbe került,
e) munkakörének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,
f )  öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra szerzett jogosultságot.
(2) A z (1) bekezdés a ) - e) pontjai alapján a szerv csak akkor mondhat 

fe l, ha az államigazgatás és az igazságszolgáltatás adott ágában nincs 
azonos jellegű, illetőleg az e) pont esetében a dolgozó állapotának meg
fe le lő  olyan munkakör, amelybe a dolgozót át lehetne helyezni. Fel lehet 
mondani ilyen esetben is, ha a dolgozó az áthelyezéshez nem járul hozzá.

(3 ) A vezető állású és az ügyintéző dolgozók tekintetében az M t. 
2 6 . §-ának (3) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy csak rendkívül 
indokolt esetben mondhat fe l  az államigazgatási és az igazságszolgáltatási 
szerv a nála hosszú ideje munkaviszonyban álló (1) bekezdésben nem 
említett ügyintézőnek, ha

a) minősítésének tanúsága szerint munkáját kiválóan végzi és k i
fogástalan magatartást tanúsít, vagy

b) három éven belül kormánykitüntetésben, kiváló dolgozó kitüntető  
jelvényben vagy miniszteri dicséretben részesítették, kivéve, ha ezt követően 
fegyelm i büntetéssel sújtották.

M t. V. 26. §. A vállalat nem szüntetheti meg felmondással a munka- 
viszonyt az alábbiakban m eghatározott időtartam  és az azt követő 
tizenöt nap a la tt: 

a) sor- vagy tartalékos katonai szolgálat;
b) keresőképtelenséggel já ró  betegség, legfeljebb azonban a kereső- 

képtelenség első napjától szám ított egy év, güm őkóros megbetegedés 
esetén két év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés 
m iatti keresőképtelenség a latt a táppénzre jogosultság teljes ideje;

c) az illetékes szervek engedélyével külföldön nemzetközi szervezet
nél vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg 
egyéb intézménynél m unkára kötött megállapodás alapján külföldön 
végzett m unka;

d) tartósan külföldi szolgálatot teljesítő dolgozó külföldre utazására
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tekintettel fizetésnélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés- 
nélküli szabadság;

e) a dolgozó nő férjének sorkatonai szolgálata;
f) ösztöndíjjal külföldi tanulm ányútra kiküldött dolgozónak a 

tanulm ányút és az esetleges előzetes tanfolyam ;
g) a terhesség és a szoptatás a latt, a szülést követő hatodik hónap 

végéig;
h) a beteg gyermek ápolására táppénzes állom ányba helyezés vagy 

ilyen célból kapott fizetésnélküli szabadság;
i) a gyermekgondozási segély, valamint a gyermek gondozásának 

céljára kapott egyéb fizetésnélküli szabadság;
j) az állami csecsemőotthonban elhelyezett gyermekének vagy 

idegen gyermeknek szoptatására az otthonba felvett dolgozó nőnél 
o tt-tartózkodása;

k) a vállalat által vagy vállalat hozzájárulásával más szervek által 
iskolára (tanfolyam ra) küldés miatti munkavégzés alóli felmentés.

5/1967. (X.8.) Mü. M.
12/B. §. Annak a dolgozónak a munkaviszonya, aki a fegyveres erőkhöz tovább

szolgálatra vonul be, a bevonulás napjától a továbbszolgálatra előírt próbaidő le
teltéig szünetel és az felmondással nem szüntethető meg. Véglegesítéssel a munka- 
viszony a bevonulás napjára visszamenő hatállyal szűnik meg.

Mt. V. 27. §. (1) Csak különösen indokolt esetben m ondható fel 
munkaviszonya

a) annak a dolgozónak, akinek négy vagy több általa e ltarto tt 
családtagja van és családjában más önálló keresettel rendelkező nincsen;

b) annak a dolgozónak, akinek az öregségi teljes nyugdíjra való 
jogosultság megszerzéséhez legfeljebb öt éve hiányzik, kivéve, ha a 
résznyugdíjra jogot szerzett;

c) az egyedülálló dolgozó nőnek gyermeke tizennyolcadik éves 
koráig. Ez a védelem megilleti a gyermekét egyedül nevelő apát is.

(2) Ha a vállalatnál van olyan m unkakör, amelynek ellátására az
(1) bekezdésben említett dolgozó alkalm as, a munkaviszonyt mindaddig 
nem lehet felmondással megszüntetni, amíg ilyen munkahelyre áthelyez
hető, feltéve, ha ezt elvállalja.

5/1967. (X. 8.) Mii. M.
12/C. §. A Magyar Szocialista M unkáspártnak a vállalatnál működő pártbizottsági 

(csúcsvezetőségi) titkára és függetlenített politikai munkatársa munkaviszonyának
-  e megbízatása és az annak megszűnését követő két év alatt a vállalat által való -  
megszüntetéséhez az erre illetékes felsőbb pártszerv előzetes hozzájárulása szükséges.

12/D. §. A vállalatnál működő függetlenített szakszervezeti tisztségviselőt meg
bízatásának megszűnése esetén legalább a megbízatásakor betöltött vagy ha nem 
lehetséges, azzal egyenértékű munkakörben (munkahelyen) kell tovább foglalkoztatni 
és munkabérét e munkakörben bekövetkezett bérrendezésekre (bérfejlesztésekre) 
figyelemmel kell megállapítani. Ha azonban a tisztségviselő megbízatásának tartama
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alatt magasabb szakmai képzettséget szerzett, az illetékes szakszervezeti szerv javas
latára ennek megfelelő munkakört kell részére a megbízatásának megszűnésekor 
biztosítani.

12/E. §. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség valamennyi választott tisztség
viselőjét, valamint a Magyar Úttörők Szövetségének csapatvezetőit és rajvezetőit 
a szakszervezet választott tisztségviselőivel azonos védelem illeti meg.

M t. V. 28. §. (1) A 26- 27. §-okban felsorolt felmondási tilalmak 
és korlátozások fennállása szempontjából a felmondás közlésének 
időpontja az irányadó. Ha azonban a felmondást már a felmondási 
idő kezdete előtt közlik, a felmondási idő kezdetének időpontja az 
irányadó.

(2) A 26- 27. §-okban, valamint más jogszabályokban felsorolt 
felmondási tilalmak és korlátozások nem vonatkoznak az öregségi 
teljes nyugdíjra jogosult dolgozóra, a másodállású vagy a rendes m unka
időt meghaladó időre létesített mellékfoglalkozású munkaviszonyra, 
valamint a munkaviszonynak a próbaidő alatt, a határozott idő eltelté
vel, továbbá áthelyezéssel és fegyelmi elbocsátással történő megszünteté
sére.

(3) A m ikor valamely jogszabály a munkaszerződés érvényességét 
hozzájárulástól teszi függővé 16. § .  (3) bek. a hozzájárulás szükséges 
a munkaviszonynak a vállalat által történő megszüntetéséhez is.

Mt. 27. §. (1) A felmondási idő tizenöt naptól hat hónapig terjedhet. 
Ezen a kereten belül a felmondási idő mértékét a munkaviszonyban töltött 
idő tartamától és a végzett munka jellegétől függően a kollektív szerződés 
határozza meg. A jogszabály erre vonatkozóan kötelező előírásokat adhat.

(2) A vállalat és a dolgozó az előírtnál hosszabb, de hat hónapot meg 
nem haladó felmondási időben is megállapodhatnak.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
4. §. Az illetékes miniszter határozza meg, hogy a felmondási idő mértéke szem

pontjából a polgári alkalmazottak munkaköri csoportjaira a Vhr. 6. §. (1) bekezdésé
nek mely pontját kell alkalmazni.

Vhu. 30. A felmondási idő:
a) a kinevezett polgári I. m unkaköri csoportba tartozó és a szerződéses 
polgári ügyintézői m unkakör esetén a munkaviszony elsőtíz évében 
két hónap, minden további megkezdett tíz év munkaviszony után egy- 
egy hónap,

b) az a) pontban nem szereplő m unkakörökben a munkaviszony 
első tíz évében egy hónap, minden további megkezdett tíz évi munka- 
viszony után egy-egy hónap.

Vhu. 31. A munkaviszonynak átszervezés, vagy egészségi okból 
a belügyi szerv részéről történő megszüntetése esetén, a szerv köteles 
segítséget nyújtani a kinevezett polgári alkalm azott elhelyezkedéséhez.
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15/1974. (VII. 1.) M ü. M.
10. § .  (3) A hosszú szolgálati idővel rendelkező és ez alatt az átlagosnál jobb 

munkájával és példamutató magatartásával kitűnt kinevezett polgári alkalmazott 
részére, ha munkaviszonyát önhibáján kívül szüntetik meg, elhelyezkedési segély 
fizethető. Ennek szabályait az illetékes miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértés
ben állapítja meg

Mt. 27. §. (3) A vállalat a felmondási idő egy részére vagy annak teljes 
tartamára a dolgozót a munkavégzés alól felmentheti. A felmentés tar
tamára a dolgozót átlagkeresete megilleti. Ha azonban a vállalat mond 
fel, új munkahely keresése végett a dolgozó részére a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályban meghatározott szabadidőt feltétlenül biztosítania 
kell.

Mt. V. 30. §. (1) A munkaviszonynak a vállalat által történő fel
mondása esetére a kötelező felmentés időtartam át tizenöt- harminc 
nap között a kollektív szerződés állapítja meg a felmondási idő mérté
kének figyelembevételével. A m unka alól a dolgozót kívánságának 
megfelelő időpontban, összefüggően vagy részletekben kell felmenteni.

14/1973. (XII. 27.) Mii. M.
7. §. A munkaviszonynak az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv által 

történő felmondásánál a kötelező felmentés időtartama tizenöt nap. Ez egyhónapos 
felmondási idő esetén tizennyolc napra, kéthónaposnál huszonegy napra, három 
hónaposnál huszonnégy, négyhónapos, vagy ennél hosszabb felmondási időnél 
harminc napra emelkedik.

Mt. V. 30. §. (2) Nem illeti meg átlagkereset a dolgozót arra az 
időre, amely alatt m unkabérre egyébként sem lenne jogosult. H a azon
ban a dolgozót a felmondási idő letelte előtt a m unka végzése alól végleg 
felmentették és a m unkabér fizetését kizáró körülmény a dolgozónak 
a munka alóli felmentése után következett be, a m ár kifizetett m unka
bért visszakövetelni nem lehet.

(3) Ha a dolgozó a vállalat felmondása esetén m ár a felmondási idő 
alatt, de a munkavégzés alóli felmentése előtt új munkahelyen kíván 
elhelyezkedni, a vállalat köteles a munkaviszonynak a dolgozó által 
megjelölt időpontban történő megszüntetéséhez hozzájárulni. A meg
szüntetést követő időre a dolgozót m unkabér nem illeti meg.

Mt. V. 31. §. (1) Azokban a m unkakörökben, amelyekben a m unka- 
szerződés kinevezéssel jön létre és a munkaviszony megszüntetésére 
felmentés útján kerül sor, a felmentésre -  a (3)- (4) bekezdésben 
foglalt kivétellel -  a vállalat részéről történő felmondás szabályait 
kell alkalmazni.

(2) Ugyanezek a szabályok irányadók a választott dolgozó felmentésé
re, illetőleg visszahívására is, kivéve a határozott időre választott dol
gozónak az idő elteltekor történő felmentését.
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(3) Az áthelyezésre vonatkozó rendelkezések az irányadók, ha a fel
mentett dolgozót más m unkakörbe vagy más munkahelyre nevezik ki.

(4) A fegyelmi elbocsátással, illetőleg fegyelmi áthelyezéssel azonos 
hatályú a felmentés, ha annak alapja ilyen tartam ú fegyelmi határozat 
volt.

Mt. 28. §. A határozott időre létesített munkaviszony megszűnik, 
annak az időnek az elteltével, amelyre létesítették. A munkaviszonyt 
felmondással a határozott idő eltelte előtt megszüntetheti a vállalat, 
ha a dolgozó a munkát nem végzi megfelelően vagy annak elvégzésére 
nem alkalmas, illetőleg a dolgozó, ha a vállalat a munkaszerződésben 
vállalt kötelezettségét nem teljesíti.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
12/F. §. Határozott időre szóló munkaszerződés esetén a felmondási idő nem 

terjedhet túl azon az időponton, amikor a munkaviszony a munkaszerződés értelmé
ben felmondás nélkül is megszűnt volna.

M t. VÁ . 12. § . választott dolgozó munkaviszonya megszűnik;
a) megbízatásának lejártával,
b) a szerv megszűnésével, vagy a tanácsnak az igazgatási terület 

megváltoztatása fo lytán történt megszüntetésével,
c) felm entéssel,
d) lemondással és annak elfogadásával,
e) a tanács tagság megszűnésével,
f )  visszahívással.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
8. §. (1) A választott dolgozó munkaviszonyának megszüntetésekor, ha az a meg

bízatás lejárta folytán következik be, a határozott időre szóló munkaviszonyra vonat
kozó szabályokat, ha az elbocsátást kimondó fegyelmi határozat vagy bírói ítélet, 
a reá vonatkozó külön jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség kimondása, 
illetőleg a választójogosultság elvesztése folytán történt visszahívással történik, az 
elbocsátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A megszűnés egyéb eseteiben, 
ideértve a felmentést is, a felmondás szabályai irányadók:

(2) Ha a választott dolgozó munkaviszonya megbízatásának lejártával szűnik 
meg, egy havi személyi alapbére illeti meg.

Mt. 29. §. A dolgozó panaszára a munkaügyi vitát eldöntő szerv a 
felmondást hatálytalanítja, ha a felmondásban megjelölt indok valótlan, 
a felmondás jogszabályi tilalomba, illetőleg korlátozásba ütközik vagy 
egyébként nem a megszabott módon történt.

Mt. 30. §. (1) A vállalat a dolgozó munkaviszonyát azonnali hatállyal 
csak fegyelmi büntetésként szüntetheti meg.

(2) A dolgozó a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntetheti, 
ha annak fenntartása életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül 
és súlyosan veszélyezteti. A korlátozottan cselekvőképes személy munka
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viszonyát a törvényes képviselője azonnali hatállyal megszüntetheti, 
ha a munkaviszony fenntartása annak életét, egészségét vagy testi épségét 
veszélyeztetné vagy egyébként reá káros következményekkel járna.

(3) A bíróság jogerős ítéletével közügyektől eltiltott dolgozónak az 
eltiltás alá eső munkaviszonya azonnali hatállyal megszűnik. Ennek 
következményei a fegyelmi elbocsátással azonosak.

Mt. V. 3 2 . §. A dolgozó részére legkésőbb a munkaviszony meg
szűnésekor, ha pedig a m unka alól korábban felmentik, az utolsó m un
kában töltött napon ki kell adni a m unkakönyvét, valamint a munka- 
viszonyra vonatkozó szabályban megszabott igazolásokat, továbbá 
ki kell fizetni m unkabérét és egyéb járandóságait.

Vhu. 32. A munkaviszony megszűnése esetén az utolsó m unkában 
töltött napon a dolgozó részére használatra, illetve megőrzésre kiadott 
eszközöket, felszereléseket, igazolványokat stb. köteles visszaszolgál
tatni, a szerv pedig a dolgozónak tartozik kiadni a munkakönyvét, 
a munkavállalói igazolási lapját, a társadalom biztosítási szolgáltatások
ról szóló igazolványt, továbbá azokat a járandóságokat, amelyek fenn
állott munkaviszonya alapján megilletik.

5/1967. (X. 8.) M ü. M.
13. §. ( 1) A vállalat a munkaviszonynak 1968. évi január hó 1. napján vagy azt 

követő megszűnése esetén a jelen rendelet mellékleteként közölt és a postahivatalok
ban beszerezhető munkavállalói igazolási lap” elnevezésű űrlapot köteles a dolgozó 
részére kiállítani és a munkakönyvvel együtt a dolgozó részére kiadni.

(2) Nem kell igazolási lapot kiállítani a munkakönyvről szóló jogszabály rendel
kezése folytán munkakönyv nélkül alkalmazott dolgozók munkaviszonyának meg
szűnése esetén, valamint a munkakönyvvel alkalmazott dolgozóknál sem. amennyiben 
az igazolási lapra bejegyezni való nincs. Ez utóbbi esetben azonban a munkaviszony 
megszűnésének bejegyzésekor a munkakönyvnek a „bejegyzés igazolása” megnevezésű 
rovatába be kell írni a következő szöveget : „M IL lapot nem kellett kiállítani.”

(3) Az igazolási lapot másolattal kell készíteni. A másolatot a vállalatnak öt évig 
meg kell őriznie, s szükség esetén annak alapján a dolgozó részére később másolatot 
kell kiadni.

14. §. (1) Az alkalmazó vállalat a dolgozót csak akkor állíthatja munkába, ha az 
igazolást átadja. Nincs szükség az igazolásra a munkakönyv nélküli alkalmazás 
eseteiben, vagy ha a munkakönyvi bejegyzés szerint a dolgozónak munkavállalói 
igazolási lapot nem állítottak ki 13. §. (2) bek., továbbá ha legutóbbi alkalmazása 
óta már öt év eltelt, vagy a dolgozó először lép munkaviszonyba. 

(2) Az alkalmazó vállalat az igazolási lap ,,D” szelvényét kitöltve nyolc napon 
belül az igazolási lapot kiállító vállalatnak köteles megküldeni.

15. §. Az igazolási lapon feltüntetett tartozást (előleget, kártérítést stb.) az új 
vállalat köteles a dolgozó munkabéréből levonni és a nyomtatvány „B” oldalán az 
átutalandó rovatban feltüntetett címzett részére átutalni. Ha a címzett a dolgozó 
valamely korábbi vállalata és az időközben megszűnt, annak felügyeleti szervét kell 
a tartozás átutalása végett megkeresni és annak rendelkezése szerint kell eljárni.

16. §. A 13- 15. §-ok szerinti kötelezettségeit megszegő vállalat az előző vállalattal, 
illetőleg a hitelezővel szemben készfizetői kezesként felel a dolgozót terhelő tartozá
soknak azokért a részleteiért, amelyeket ennek folytán nem vontak le.
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 17. § .  (1) A munkavállalói igazolási lapra vonatkozó rendelkezések nem érintik 
a 6/1955. (XII. 31.) SZOT számú szabályzat 112. §-a alapján rendszeresített „igazolvány 
a társadalombiztosítási szolgáltatásról”  című nyomtatvány kiállítására vonatkozó 
kötelezettséget.

(2) A fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek, valamint a vasutak 
és a posta körén belül történt áthelyezések alkalmával szükséges igazolás rendszerét 
az érdekelt miniszterek e rendelettől eltérően szabályozhatják. Az egyéb esetekre 
azonban e területeken is a 13- 16. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

( 3 ) -

Mt. 31. §. (1) Ha a vállalat a dolgozó munkaviszonyát jogellenesen 
szünteti meg, a dolgozót olyan helyzetbe kell hoznia, mintha a munka- 
viszony meg sem szűnt volna.

M t. V. 33. §. (1) Ha a munkaviszony megszüntetését hatálytalanítják 
a dolgozót eredeti m unkakörében tovább kell foglalkoztatni, valamint 
meg kell téríteni elm aradt m unkabérét és egyéb járandóságait, továbbá 
felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a munkabérnek és egyéb já ran 
dóságnak, valamint a kárnak azt a részét, amely m áshonnan meg
térült vagy kellő gondosság mellett m egtérülhetett volna.

(2) A dolgozót eredeti m unkakörében történő további foglalkoztatás 
helyett kérelmére át kell helyezni ahhoz a vállalathoz, ahol időközben 
m unkaviszonyba lépett, ha ehhez ez a vállalat hozzájárult. Ilyen esetben 
az áthelyezést olyannak kell tekinteni, m intha az a munkaviszonyt 
megszüntető vállalat kezdeményezésére és annak érdekében történne.

(3) Ha a dolgozó sem munkaviszonya fenntartását, sem áthelyezését 
nem kívánja, ezt úgy kell tekinteni, m intha munkaviszonya a határozat 
jogerőre emelkedésének napjával közös megegyezéssel szűnt volna meg.

(4) Ha a munkaviszonynak a vállalat által történt megszüntetése 
azért jogellenes, mivel a dolgozónak felmondási idejénél rövidebb idővel 
m ondtak fel, ez a felmondást nem teszi érvénytelenné, de ilyen esetben 
a munkaviszony a szabályos felmondás utolsó napjáig tart.

Mt. 31. §. (2) Ha a munkaviszonyt a dolgozó jogszabály rendelkezései
nek megszegésével felmondás nélkül vagy a munkaviszony megszűnésére 
meghatározott időpont előtt szünteti meg, úgy kell elbírálni, mintha 
munkaviszonya fegyelmi elbocsátás folytán szűnt volna meg.

Mt. 32. §. Tilos olyan második vagy további munkaviszony vagy munka 
végzésére irányuló egyéb jogviszony létesítése, amely a dolgozó munkájá
val összeférhetetlen. A Minisztertanács a munka zavartalansága vagy 
a közérdek védelme érdekében a második vagy további munkaviszony, 
illetőleg munka végzésére irányuló egyéb jogviszony létesítését a vállalat 
engedélyéhez kötheti és további feltételeket is meghatározhat.

M t. V. 34. § (1) A dolgozó második vagy további munkaviszonyt 
csak vállalata előzetes írásbeli engedélyével létesíthet.
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(2) Ha a dolgozó munkaideje az egyes m unkaviszonyokban azonos 
időtartam ra esik, a második munkaviszony: másodállás, ha pedig 
a m unkaidők nem esnek azonos időtartam ra, a második és további 
munkaviszony: mellékfoglalkozás. Amennyiben a m unkaidők részben 
esnek azonos időtartam ra, a munkaviszony csak e részében minősül 
m ásodállásnak.

(3) Csak egy másodállás és csak olyan m unkakörben és m unkakörre 
létesíthető, amelyben a  munka jellegéből adódóan a feladatok elvégzése 
nem kívánja meg a munkahelyen való állandó jelenlétet. A másodállás 
után az egyébként járó  személyi alapbérnek csak a fele jár.

(4) Mellékfoglalkozás -  több mellékfoglalkozás esetén is -  csak 
olyan időre létesíthető, hogy -  az első munkaviszony munkaidejét 
is figyelembe véve -  a dolgozó összes munkaviszonyaiban a rendes 
munkaideje havi átlagban a háromszáz órát ne haladja meg.

Vhu. 33. A dolgozó másodállást, vagy mellékfoglalkozást csak az 
illetékes vezető (parancsnok) előzetes írásbeli (3)., 4. számú melléklet) 
engedélyével vállalhat.

Vhu. 34. Több, a törvényesnél rövidebb munkaidejű munkaviszony 
esetén a törvényes m unkaidőt meghaladó rész, mellékfoglalkozás.

Vhu. 35. Az orvos dolgozók tekintetében a másodállás, illetve mellék
foglalkozás engedélyezésére a következő az irányadó:

a) nyolc és hét órás főfoglalkozású m unkaidő mellett legfeljebb 
napi négy, hat órás főfoglalkozású m unkaidő mellett napi öt órás idő
tartam ú másodállás, vagy mellékfoglalkozás engedélyezhető,

b) körzeti orvos részére legfeljebb napi három  órai időtartam ú 
mellékfoglalkozás vállalását lehet engedélyezni,

c) sugárártalom nak kitett m unkakörben dolgozó orvos részére leg
feljebb napi három órás időtartam ú mellékfoglalkozás vállalása enge
délyezhető.

M t. VÁ . 13. §. (1) A vezető állású dolgozó második vagy további 
munkaviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik ez arra a munkaviszonyra, 
amelyet a tudományos, az oktató, valamint a szerzői jog szerinti védelem
ben részesülő alkotó munkára -  ideértve a lektori, szerkesztői, újítói- 
és feltalálói munkát is létesítettek.

(2 ) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a miniszter felm entést 
adhat. A z államigazgatási és igazságszolgáltatási szerv felügyelete alatt 
álló munkáltatónál második munkaviszony keretében történő foglalkoz
tatás azonban nem engedélyezhető.

5/1967. (X. 8.) Mii. M.
17/A. §. A másodállásra vagy mellékfoglalkozásra irányuló -  engedély nélkül 

kötött -  munkaszerződés érvénytelen. Visszavonás hiányában is hatályát veszti 
az engedély, ha a dolgozónak az engedélyt adó vállalattal fennálló munkaviszonya 
megszűnik.
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17/B. §. A §. A másodállás, valamint mellékfoglalkozás létesítésére szóló munka
szerződést írásba kell foglalni.

17/C. §. Az a dolgozó, akinek teljes munkakör betöltésére szóló másodállása van, 
és így díjazást a teljes törvényes munkaidőnek megfelelően állapították meg, mellék- 
foglalkozást nem létesíthet.

17/D. §. Ha a dolgozó valamely munkaviszonyában a munkaidő heti negyven- 
nyolc óránál rövidebb, az Mt. V. 34. §. (4) bekezdésében előírt háromszáz órát ennek 
arányában csökkenteni kell.

Mt. V. 35. §. (1) Nem szabad a hatóságnál, illetőleg az irányító, 
ellenőrző vagy felügyeleti szervnél alkalm azott dolgozót az alárendelt 
vagy ellenőrzött szervnél sem munkaviszony, sem egyéb jogviszony 
alapján foglalkoztatni. E korlátozás nem vonatkozik a szerzői jog 
szerinti védelemben részesülő alkotó m unkára.

(2) A felügyeleti szerv vezetője az ( 1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
alkalm azása alól felmentést adhat.

Mt. V. 36. §. A vállalat a vele munkaviszonyban álló dolgozóval 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, ha ez a tú l
m unka elrendelésére vonatkozó korlátok megkerüléséhez vagy a dol
gozó egyéb érdekei sérelméhez vezetne.

Vhu. 36. A szerv vezetője (parancsnoka) esetenként -  a költségvetési 
előírások betartásával -  az állom ányába tartozó dolgozóval m unka
körébe nem tartozó m unka elvégzésére, munkavégzésre irányuló egyéb 
(megbízás) jogviszonyt is létesíthet. A megbízásos jogviszony á lta láb an : 
szervezett oktatás keretében a szerv által kiadni kívánt tudom ányos, 
szakmai ismeretterjesztő m unkák megírására, lektorálására, szerkesz
tésére, leírására, sokszorosítására, kiállítások rendezésére, illetve annak 
megszervezésére (az ehhez szükséges anyagok elkészítésére), rendkívüli 
karbantartási munkák elvégzésére létesíthető.

A m egállapodást az elvégzendő m unka, vagy feladat pontos megneve
zésének, a jogviszony időtartam ának és a m egállapított díjazás össze
gének feltüntetésével írásba kell foglalni.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
18. §. (1) A munkakörébe tartozó feladatok elvégzésére a vele munkaviszonyban 

álló dolgozóval a vállalat munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet.
(2) Ha a dolgozó munkaviszonyon kívüli egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony 

alapján végez a vállalat részére munkát -  hacsak jogszabály másként nem rendel
kezik - , ugyanúgy kell díjazni, mintha munkaviszony keretében dolgozott volna.

18/A. §. (1) Ha a dolgozó munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván léte
síteni, köteles ezt vállalatánál nyolc nappal előbb írásban bejelenteni. Ha a jogviszony 
létesítése a dolgozó munkájával összeférhetetlen, a vállalat a jogviszonyt -  felmentés 
hiányában -  köteles megtiltani. A felmentésre az Mt. V. 35. §. (2) bekezdése az irány
adó.

(2) Az a vállalat, amelyikkel az (1) bekezdés szerint bejelentett jogviszony létrejött, 
köteles a szerződés tárgyáról és az a megállapított díjazásról, illetőleg annak későbbi 
módosításairól a dolgozó vállalatát írásban értesíteni.
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(3) Nem kell bejelentést tenni, illetőleg értesítést adni a jogviszony létesítéséről,
ha az 

-  m a g á n sz e m é ly e k  között jött létre, kivéve ha a jogviszonyt hatósági engedélyhez
kötött tevékenység körében -  pl. kisiparossal, kiskereskedővel -  létesítik, vagy

-  ingyenes (pl. társadalmi munka) vagy
-  hat napot meg nem haladó fizikai, vagy egyszerű ügyviteli jellegű (pl. leírás, 

másolás) munka végzésére vonatkozik, vagy
-  szerzői jogi védelemben részesülő alkotó munkára létesül, vagy
-  a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló jogszabály 

alapján adott megbízás, vagy
-  havi tizenhat órát meg nem haladó oktatói munkára, a vizsgabizottságban 

(érettségi elnök, szakmunkás, vizsgabizottság) való közreműködésre, valamint jog
szabályon alapuló bíráló bizottságban való részvételre vonatkozik.

18/B. §. ( 1) Ha jogszabály egyébként nem is írja elő, a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony létesítése esetén a szerződést írásba kell foglalni, ha

a) időtartama harminc napnál hosszabb, vagy
b) a munkában töltött idő nem mérhető, de a dolgozó díjazása eléri az adott 

munkakörre megállapított havibér alsó határának legalább a felét, vagy
c) ha ugyanaz a dolgozó ugyanazzal a foglalkoztatóval hat hónap alatt több ízben 

létesít jogviszonyt és ezek összevont figyelembevétele esetén az a) vagy b) pontban 
foglalt feltételek fennállnak.

(2) A szerződésben tüzetesen meg kell jelölni az elvégzendő feladatot, valamint 
az érte járó díjazást is.

Munkavégzés

Mt. 33. §. A vállalat köteles a dolgozót munkával ellátni, a munka 
megfelelő, egészséges és biztonságos végzésének a feltételeit biztosítani, 
valamint a munkavégzés módjára vonatkozóan szükséges iránymutatást 
megadni. Köteles támogatni a dolgozóknak a jobb és termelékenyebb 
munka végzésére irányuló törekvéseit.

Mt. 34. §. (1) A dolgozó köteles a kijelölt időben és helyen munkára 
képes állapotban megjelenni és a munkaidőt a részére kijelölt helyen 
munkában tölteni.

Vhu. 37. A munkahelyi jelenlétről -  a m unka megkezdésének és 
befejezésének időpontját feltüntetve -  távollét esetén a távollét okáról -  
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás szabályszerű vezetéséért és az 
abban bejegyzett adatok hitelességéért a dolgozó közvetlen vezetője 
(parancsnoka) a felelős.

Mt. V. 37. §. (1) Ha a m unka természeténél fogva a m unkaidő egy 
része olyan felkészüléssel, előkészítéssel telik el, amelyet nem szükséges 
a munkahelyen elvégezni, a miniszter a munkaügyi miniszterrel egyet
értésben engedélyezheti, hogy a dolgozó a munkaidőnek csak egy 
részét töltse a részére kijelölt munkahelyen.

(2) A munkavégzési kötelezettség alól mentesül a dolgozó
a) amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti,
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b) házastársa, gyermeke vagy szülője halála esetén a temetésen való 
részvétel érdekében esetenként legalább egy m unkanapon át,

c) ha keresőképtelen b e te g  vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt 
nem tud a munkahelyén megjelenni,

d) kötelező orvosi vizsgálat, valamint véradás m iatt távol töltött 
időtartam ra,

e) ha jogszabálynál fogva vagy a vállalat engedélyével a m unka
végzés alól felmentették.

(3) A munkaügyi miniszter határozza meg, hogy a (2) bekezdés 
szerinti időtartam okra a dolgozót munkaviszonya keretében mennyiben 
illeti meg térítés.

(4) A dolgozó munkából való távolm aradását előre -  ha pedig 
ez nem lehetséges, mihelyt arra mód nyílik -  köteles közvetlen felettesé
nek vagy a vállalat erre kijelölt dolgozójának tudom ására hozni és a 
távolm aradás jogos okának megszűntével haladéktalanul m unkára 
jelentkezni.

7/1967. (X. 8.) Mü. M.
5. §. (1) A dolgozó részére átlagkereset jár
a) szavazás, hatósági, bírósági, munkaügyi döntőbizottsági idézésre tanúként 

való megjelenés, tanácstagként való eljárás, kötelező orvosi Mt. V. 79. §-al és rendőr
orvosi vizsgálat, hadkötelesként való sorozás és katonai nyilvántartásba vétel, valamint 
az önkéntes tűzoltói igénybevétel esetén a teljes mulasztott munkaidőre,

b) a házastársa (élettársa), gyermeke vagy saját szülője halála esetén egy munka
napra,

c) a véradásra történő rendkívüli berendelés esetén a teljes mulasztott munka
időre, nem rendkívüli berendelés esetén pedig legfeljebb négy munkaórára akkor is, 
ha a vizsgálat eredménye miatt tő le vért nem vettek.

d) az a)- c) pontban nem említett esetekben, ha jogszabály elrendeli.
(2) Ha a dolgozót bíróság, munkaügyi döntőbizottság, illetőleg hatóság terheltként, 

sértettként, ügyfélként (felperesként vagy alperesként) idézi be, részére a mulasztott 
időre díjazás nem jár.

(3) A vállalat működési körén kívül felmerült okból kieseit munkaidőre a dolgozó
nak munkabér csak jogszabályban meghatározott esetben jár.

M t. 34. §. (2) A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képes
ségei teljes kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és gondossággal 
végezni, az állami, szolgálati, illetőleg üzemi titkot megtartani. Ezen 
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek 
közlése a vállalatra vagy más személyre hátrányos következményekkel 
járhat. Munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, 
felettese utasításainak, valamint a szakmai szokásoknak megfelelően 
köteles elvégezni.

Vhu. 38. A dolgozónak alapvető kötelessége, hogy
-  a törvényeket, rendeleteket és egyéb jogszabályokat szigorúan 

megtartsa,
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-  a tudom ására ju to tt állam titkot és szolgálati tikot megőrizze,
-  óvja a társadalm i tulajdont,
-  m unkáját legjobb tudása szerint végezze, a kiadott utasításokat 

m aradéktalanul teljesítse,
-  tartsa tiszteletben a szocialista együttélés szabályait,
-  becsülje m unkatársait és vezetőit (parancsnokait), segítse őket 

a feladatok elvégzésében, m unkájában, magánéletében belügyi dolgozó
hoz méltó m agatartást tanúsítson.

Vhu. 39. A kinevezett polgári alkalm azott rendkívüli állapot esetén
-  vezetőjének külön rendelkezése nélkül -  szabadságát is megszakítva, 
köteles szolgálati helyén jelentkezni és az arra  jogosult vezető utasítása 
szerint m unkát végezni.

Mt. V. 38. §. (1) Üzemi titok az -  az állam i vagy szolgálati titoknak 
nem minősülő -  a vállalati működési és ügyviteli vagy egyéb adat, 
okm ány, műszaki megoldás, amelyet a vállalat írásbeli rendelkezéssel 
annak minősít. Ez történhet az adatok, okm ányok, valamint műszaki 
megoldások bizonyos körére általánosságban vagy esetenként, időbeli 
korlátozással vagy anélkül.

(2) A felügyeleti szerv az üzemi titoknak minősülő adatok körére 
irányelveket adhat ki, illetőleg m eghatározott adatok, okmányok műszaki 
megoldások üzemi titokká minősítését kötelezővé teheti.

(3) A Mt. 34. §-a (2) bekezdésének a titoktartási kötelezettségre és 
a közlési tilalom ra vonatkozó rendelkezése nem érinti a felügyeleti, 
valamint az ellenőrzésre jogosult szervek jogkörét, valamint a bejelenté
sekre vonatkozó külön szabályokat.

(4) Az üzemi titokká m inősített adatok, okm ányok és műszaki meg
oldások kezelésére és ügyvitelére vonatkozó szabályokat -  ideértve 
azoknak az illetékes szervekkel történő közlésével kapcsolatos szabályo
kat is -  a vállalat állapítja meg.

Mt. 34. §. (3) Nem köteles teljesíteni a dolgozó az utasítást, ha annak 
végrehajtása az egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. 
Meg kell tagadni az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével bűn
tettet követne el. Ha az utasítás -  az előbbi eseteken kívül - jogszabályba 
ütközik vagy végrehajtása kárt idézhet elő és a dolgozó a következmények
kel számolhat, köteles erre az utasítást adó, ha pedig ez nem közvetlen 
felettese, ennek figyelmét felhívni. Az utasítás végrehajtását azonban 
ilyen esetben nem tagadhatja meg, kivéve, ha erre külön jogszabály fel
jogosítja.

Vhu. 40. A dolgozó nem tagadhatja meg a m unkát az egészség és a 
testi épség veszélyeztetése címén, ha ez a veszély a m unkakör ellátásával 
együtt jár.
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Vhu. 41. A kinevezett polgári alkalm azott házasságkötési szándékát 
a házasságkötés előtt egy hónappal írásban köteles vezetőjének be
jelenteni.

Mt. V. 39. §. (1) A közvetlen vezetőt a munka végzésével kapcsolatos 
kérdésekben mindig, ha pedig az ügyrend másként nem rendelkezik, 
egyéb kérdésekben is az intézkedésre feljogosítottnak kell tekinteni, 
kivéve a munkaviszony létesítését, megszüntetését és a munkaszerződés 
m ódosítását.

(2) Az utasítás teljesítésének jogos megtagadása nem menti fel a dol
gozót az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre 
álljon és a jogszerű utasításokat teljesítse. Amennyiben azonban az 
utasítás teljesítésének jogos megtagadása következtében nem végez 
m unkát, a kieső időre átlagkeresete megilleti.

M t. 35. §. (1) A dolgozó -  indokolt esetben -  Munkakörébe nem 
tartozó munkát is köteles átmenetileg ellátni. Ez azonban beosztására, 
korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel reá 
aránytalan sérelemmel nem járhat és nem sértheti eredeti munkaköre 
szerinti munkabéréhez való jogát.

M t. 35. §. (2) A dolgozó a munkát -  eltérő megállapodás hiányában -  
a vállalatnak azon a telephelyén köteles végezni, ahol a munkaszerződést 
megkötötték. A vállalat a dolgozót azonos telephelyen és munkakörön 
belül, változatlan személyi alapbérrel más munkahelyre oszthatja be, 
illetőleg a változó munkahelyre alkalmazott dolgozót -  az erre vonatkozó 
szabály vagy megállapodás keretei között -  bármelyik telephelyén, 
illetve munkahelyén foglalkoztathatja.

(3) A dolgozó köteles ideiglenesen munkát végezni állandó munkahelyén 
kívül és más vállalatnál is. A felmerült többletköltségeket a vállalat 
köteles megtéríteni.

Vhu. 42. A dolgozó belföldi hivatalos kiküldetése esetén a hivatásos 
állom ányra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Mt. V. 40. §. (1) Az állandó munkahelyen kívül vagy más helységben 
elrendelt munkavégzés valószínű tartam áról a dolgozót tájékoztatni 
kell.

 (2) Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő 
m unkára 

a) a dolgozó nő terhessége negyedik hónapjának kezdetétől a gyermek 
egyéves koráig,

b) a dolgozó a jogszabály által m eghatározott egyéb esetekben.

Mt. V. 41. §. Az Mt. 35. §. (3) bekezdése szerint já ró  költségtérítés 
mértékét a munkaügyi miniszter a pénzügyminiszterrel -  külföldi 
szo lgálat esetén a külügyminiszterrel és a külkereskedelmi miniszterrel 
is -  egyetértésben szabályozza.
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Mt. V. 42. §. A más vállalatnál, annak részére történő munkavégzés 
elrendelése (kirendelés) csak írásban történhet. A dolgozó a munka- 
viszony alapján neki já ró  szolgáltatásokat a kirendelés tartam a alatt 
is vállalatától igényelheti. A munka irányításával összefüggő m unkál
tatói jogokat azonban ilyen esetben az a vállalat gyakorolja, amelyhez 
kirendelték. A kirendelő vállalat felelőssége érintetlenül hagyása 
mellett -  más m unkáltatói jogokat is átruházhat, ez azonban nem 
terjedhet ki a dolgozó fegyelmi felelősségre vonására és ezenkívül sem 
áthelyezésére, illetőleg munkaviszonyának megszüntetésére. A kirendelt 
dolgozó -  más utasítás hiányában -  annak a vállalatnak a rendjéhez 
köteles igazodni, amelyhez kirendelték.

Mt. 36. §. (1) A dolgozónak munkatársaival együtt kell működnie 
és munkáját úgy kell végeznie, valamint általában olyan magatartást 
kell tanúsítania, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését 
ne idézze elő.

(2) A dolgozó köteles munkahelyén kívül is munkaköréhez méltó 
magatartást tanúsítani.

M t. VÁ . 14. §. (1) Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási 
dolgozó az M t. 34- 36. §-aiban foglalt kötelezettségeken túlmenően

a) az állampolgárok és szervek ügyeit körültekintően, lelkiismeretesen, 
a felesleges eljárást mellőzve köteles intézni és ennek során kötelessége 
a fe leke t a szükséges tájékoztatással ellátni és őket jogaikra, illetőleg 
kötelezettségeikre figyelmeztetni:

b) a rábízott hivatali hatalmat a jogszabályok szerint kell gyakorolnia, 
a hivatali hatalommal való visszaélés minden megnyilvánulásával, a jog 
talan előnyszerzés minden jelenségével szemben köteles fellépni:

c) a felettesének jelenteni köteles, ha a munkakörébe tartozó konkrét 
ügy intézése során összeférhetetlenség vagy egyéb kizárási ok áll fenn:

d) a felettese figyelm ét köteles felhívni arra, ha megítélése szerint 
a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos érdekeit sértené:

e) a munkakörével kapcsolatos ügyekről tájékoztatást, a nem nyilvános 
tanácskozásokon elhangzottakról felvilágosítást arra illetéktelen személy
nek nem adhat.

(2) Az ( 1) bekezdés c ) - d) pontjaiban említett esetekben köteles 
a dolgozó az ügyben továbbra is eljárni, illetőleg az utasítást teljesíteni, 
ha erre felettese írásban utasítja.

15/1974. (VII. 1.) M ü. M.
5. §. Az Mt. VÁ. 14. § .  (2) bekezdésében megjelölt utasítás írásban történő ki

adása kivételes helyzetben vagy rendkívül sürgős esetben mellőzhető.
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Mt. 37. §. ( 1) A munkaidő heti negyvennégy- negyvennyolc óra. 
A Minisztertanács rövidebb munkaidőt is engedélyezhet, illetőleg kivéte
lesen heti negyvennyolc óránál hosszabb munkaidőt is megállapíthat.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
6. §. (1) A munkaidő tekintetében az 1011/1973. (IV. 15.) Mt. számú határozat

11. pontja alapján megállapított külön szabályok az irányadók.

Vhu. 43. A m unkaidő beosztásra
-  a 6/1973. számú miniszteri utasítás,
-  az egészségi ártalom m al járó  m unkakörökben a 8/1971. számú 

miniszteri utasítás,
a gyermekintézmények pedagógusi m unkaköreiben az erre vonat

kozó külön szabályozásban 
foglaltak vonatkoznak.

Mt. V. 43. §. (1)-  (2)-
M t. VÁ. 15. §. A munkaidő az államigazgatási és igazságszolgáltatási 

szerveknél heti negyvennégy óra.
Mt. V. 43. §. (3) A m unkaidő heti harminchat-negyvenkettő óra 

a miniszter által a munkaügyi miniszterrel és az egészségügyi miniszterrel 
egyetértésben m eghatározott egészségre ártalm as m unkakörökben.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
1. §. ( 1) A rádióaktív sugárártalomnak kitett munkahelyen legalább napi három 

órát dolgozó, a fizikai munkát végző vak dolgozó és a sport területén foglalkoztatott 
edző munkaideje heti harminchat óra.

Mt. V. 43. §. (4) A közlekedés, továbbá a mezőgazdasági termelés 
és feldolgozás körében, valamint idényjellegű tevékenység vagy őrzési 
szolgálat ellátása esetén a miniszter heti negyvennyolc óránál hosszabb 
m unkaidőt állapíthat meg.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
7. §. Az illetékes miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben a fegyveres 

testület sajátosságainak megfelelő, a Vhr-nek a munkaidőre vonatkozó rendelkezései
től (10- 15. §) eltérő szabályokat adhat ki.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
10. §. Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv a kapus, portás vagy 

egyéb őrszolgálatos dolgozóval megállapodhat a heti negyvennégy óránál hosszabb, 
de legfeljebb átlag napi 12 órai munkaidőben is. Ilyen esetben a dolgozó részére ará
nyosan felemelt munkabér jár.

Mt. 37. §. (2) A munkaidő -  a heti munkaidő tartamának alapul
vételével -  több heti, havi vagy évi keretében is meghatározható.

(3) Rendkívüli esetben a dolgozó munkaidőn felül is köteles munkát 
végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen munka végzésére készen 
állni.

M unkaidő és pihenőidő
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Mt. 38. §. (1) A munkaidőt úgy kell beosztani és túlmunkát csak olyan 
mértékben szabad elrendelni, hogy a dolgozó egészségét és testi épségét 
ne veszélyeztesse, illetőleg személyi és családi körülményeire tekintettel 
aránytalan terhet ne jelentsen.

Mt. V. 44. §. (1) A m unkaidőbeosztást a dolgozóval két héttel előbb 
és legalább kétheti időtartam ra kell közölni. E szabály alól a kollektív 
szerződés kivételt tehet, de ilyen esetben a dolgozó következő heti 
m unkaidőbeosztását lehetőleg három  nappal előbb közölni kell.

(2) Több műszakos üzemekben a dolgozók m űszakbeosztását lehetőleg 
meghatározott időszakonként változtatni kell. A dolgozó kérésére 
ettől el lehet térni.

Mt. 38. §. (2) A dolgozó részére a napi munkájának befejezése és a 
másnapi munkakezdés között legalább egybefüggő nyolc óra pihenőidőt 
kell biztosítani.

(3) A dolgozó nőt terhessége negyedik hónapjának kezdetétől gyermeke 
hathónapos koráig egyáltalán nem, ezen túl gyermekének egyéves koráig 
pedig csak beleegyezésével szabad túlmunkára és készenlétre igénybe 
venni. Éjszakai munkára gyermekének egyéves koráig nem kötelezhető.

M t. V. 44. §. (3) A nőket terhességük negyedik hónapjának kezdetétől 
gyermekük egyéves koráig lehetőleg délelőtti m űszakba kell beosztani.

Mt. 38. §. (4) Fiatalkorút éjszakai munkára, a tizenhat éven aluli 
fiatalkorút pedig túlmunkára és készenlétre nem szabad igénybe venni. 
Az éjszakai munka tilalma alól a tizenhat éven felüli fi atalkorúakra 
vonatkozóan jogszabály kivételt tehet.

Mt. 39. §. (1) A munkaidőkereten belül a munkaidő beosztásának, 
valamint a túlmunka és készenlét elrendelésének feltételeit, korlátait 
és módját a kollektív szerződés szabályozza.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
11. §. (1) Ha a felügyeleti szerv a munkaidőbeosztás tekintetében nem rendelkezett, 

a munkaidőt az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szerv a szakszervezeti 
szervvel egyetértésben osztja be.

(2) A munkaidő -  a munkaközi szünettől eltekintve -  osztatlan. Az államigazga
tási és igazságszolgáltatási szerv azonban osztott munkaidőt is bevezethet.

(3) Egyenlőtlen munkaidőbeosztás alkalmazása esetén a napi munkaidő -  azokon 
a napokon, amelyeken a dolgozó munkát végez -  tizenkét óránál hosszabb nem 
lehet.

(4) Az Mt. V. 44. §-ának (1) bekezdésében említett kivételt az államigazgatási 
és igazságszolgáltatási szerv a szakszervezeti szervvel egyetértésben teheti meg.

M t. V. 45. §. Éjszakai munka az este huszonkét órától reggel hat 
óráig, mezőgazdaság körébe pedig este huszonegy órától reggel öt óráig 
terjedő időszak. N aponta három  nyolcórás műszak esetén a harm adik 
műszakban végzett munka minősül éjszakai m unkának.
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Vhu. 44. Az éjszakai pótlék folyósítására vonatkozó rendelkezéseket 
a 26/1973. számú miniszteri utasítás tartalm azza.

Mt. V. 46. §. (1) Túlm unka a dolgozó napi munkaidejét meghaladó 
munka. Ha pedig, a napi m unkaidő előzetesen m unkanapokra beosztva 
nincsen, a heti, havi vagy évi munkaidőkereten felül végzett m unka 
minősül túlm unkának.

Vhu. 45. A dolgozónak a 6/1973. számú miniszteri utasítás szerint, 
m eghatározott napi szolgálati (munka-) idejét meghaladó munka 
túlm unka. A túlm unka elszámolásánál irányadónak kell tekinteni, 
hogy egész órát el nem érő túlm unka, ha az fél óránál több, egész órának, 
ha kevesebb, fél órának számít.

(2) A hat évesnél fiatalabb gyermekét gondozó anyának, valam int 
az egészségre ártalm as m unkakörülmények között dolgozónak csak 
kivételesen rendelhető el túlm unka. Az utóbbi esetben jogszabály 
a túlm unka végzést korlátozhatja és el is tilthatja.

(3) Nem esik korlátozás alá a túlm unka, ha arra baleset vagy elemi 
csapás megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében kerül sor. Ilyen esetben 
sem kötelezhetők azonban túlm unka végzésére azok, akik teljes tú l
munkavégzési tilalom ala tt állnak.

Mt. 39. §. (2) A túlmunkáért és a készenlétért a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályok szerint jár díjazás vagy szabadidő.

Vhu. 46. Nem rendelhető el túlm unka, ha a feladat munkaidőn 
belül a dolgozók között megosztva, illetőleg m unkaerő átcsoportosítással 
elvégezhető. Ezt a körülm ényt a túlm unkát elrendelő vezető esetenként 
ellenőrizni tartozik.

Vhu. 47. Túlm unkát az alkalm azásra jogosult vezető (parancsnok) 
rendelhet el. E hatáskörét más vezetőre is átruházhatja.

Vhu. 48. Az egészségügyi m unkakört, valam int a gyermekintézmé
nyeknél pedagógus m unkakört betöltő dolgozó ügyeleti díját és tú l
m unkájának díjazását a 26/1973. számú miniszteri utasítás, illetve 
a 30- 3 107/22- 1971. I/I. csoportfőnöki utasítás szabályozza.

Vhu. 49. Az egészségi ártalom m al já ró  -  külön jogszabály szerint 
m eghatározott -  munkahelyeken a napi túlm unka 3 óránál több 
nem lehet.

Vhu. 50. Az Mt. 38. §. (3) bekezdésben foglalt korlátozást az ügyeleti 
szolgálat elrendelésénél is alkalm azni kell.

Vhu. 51. A kinevezett polgári alkalm azott részére a végzett tú lm un
káért és készenlétért hét m unkanap szabad idő átalányt kell megállapítani, 
ezt a vezető (parancsnok) indokolt esetben összesen tíz m unkanapra 
felemelheti. Ezen túlmenően a túlm unkáért és készenlétért további 
díjazás vagy szabadidő nem adható. A szabadidő átalány a rendes 
szabadsággal együtt is kiadható.
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Vhu. 52. Szerződéses polgári alkalm azott által végzett túlm unka 
díjazásának elszámolásánál az alapilletményt, a rendszeres pótlékokat 
és pótdíjakat kell alapul venni.

6/1967. (X. 8.) Mii. M.
4. §. ( 1) A túlmunka idejére a dolgozót rendes munkabére és ezen felül -  a (2) 

bekezdés szabályai szerint -  pótlék illeti meg.
(2) A dolgozót az ugyanazon a napon teljesített túlmunka első két órájára huszonöt 

százalékos, a további két órájára ötven százalékos, az ezt meghaladó időtartamára 
pedig száz százalékos pótlék illeti meg. A miniszter ettől eltérhet és a pótlék fizetését 
meg is tilthatja.

(3) A kollektív szerződés a túlmunka idejére járó munkabért és pótlékot vagy csak 
a túlmunka pótlékot magában foglaló átalányt állapíthat meg. A miniszter átalány 
fizetéséi kötelezőleg előírhatja, illetőleg meghatározhatja annak legmagasabb mértékét.

5. §. (1) Ha a túlmunka ellenértékeként szabadidő jár, a kiadott szabadidőnek 
meg kell egyeznie a túlmunka időtartamával. A szabadidőt, amennyiben a kollektív 
szerződés másként nem rendelkezik, legkésőbb a túlmunkavégzést követő hónap 
végéig, idényjellegű vállalatoknál és munkakörökben pedig a holtidényben kell ki
adni. Ha a szabadidőt a határidő elteltéig nem adták ki, vagy azt azért nem lehet 
kiadni, mert a dolgozó munkaviszonya megszűnt, illetőleg őt sorkatonai szolgálatra 
hívták be, a végzett munkáért pénzbeli díjazás jár. A munkaviszonyra vonatkozó 
szabály előírhat egyéb olyan eseteket, amikor szabadidő helyett a végzett túlmunkáért 
pénzbeli díjazás jár.

(2) A túlmunka ellenértékeként kiadott szabadidő esetén a dolgozó túlmunkapótlék 
nélküli munkabérét a túlmunkavégzés vagy a szabadidő kiadásának hónapjában kell 
elszámolni.

6. § .  (1) Munkaviszonyra vonatkozó szabály a túlmunka ellenértékeként évi hat 
munkanapig terjedő szabadidőátalányt is előírhat. A munkások részére szabadidő
átalány nem állapítható meg

(2) A szabadidőátalány kiadására és pénzben történő megváltására vonatkozóan 
e rendelet 13 . §-ának (2) bekezdésében, 14- 15. §-ában. 16. §-ának (1)- (2) bekezdésé
ben és a 17. §-ában foglaltak az irányadók.

7. §. ( 1) Készenlét esetén annak időtartamára díjazásként a dolgozót átlagkereseté
nek legalább tíz, de legfeljebb ötven százaléka illeti meg. A munkahelyen töltött 
készenlét idejére magasabb díjazást kell megállapítani, mint a lakáson töltött készenlét 
időtartamára.

(2) Ha a készenlétben levő dolgozót munkára igénybeveszik, erre az időre a túl
munka ellenértékére vonatkozó szabályok az irányadók. Ha a készenlét jellege miatt 
annak tartama alatt rövid időtartamú munkák is felmerülnek, a készenléti díjat és 
a túlmunka díjazását egyaránt magában foglaló ügyeleti díj állapítható meg.

(3) A készenléti (ügyeleti) díj feltételeire és mértékére vonatkozóan a miniszter 
az (1)- (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet. A készenléti (ügyeleti) 
díj feltételeit és mértékét a kollektív szerződés állapítja meg.

8. §. A munkaviszonyra vonatkozó szabály készenléti (ügyeleti) díj helyett szabad
időt is biztosíthat. Munkások tekintetében azonban szabadidő csak a dolgozó kérésére 
adható. A szabadidő kiadására és pénzbem megváltására vonatkozóan a túlmunka 
ellenértékeként járó szabadidő megfelelő szabályait kell alkalmazni. (5 . §.)

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
13. §. ( 1) Az ügyviteli és a kisegítői munkakörbe tartozó dolgozót a túlmunka 

idejére díjazás, vagy kérésére a túlmunka ellenértékeként annak időtartamával meg
egyező szabadidő illeti meg.
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(2) Az ügyviteli és kisegítői munkakörbe tartozó dolgozó részére a lakáson töltött 
készenlét esetén az alapbér húsz, a munkahelyen töltött készenlét esetén pedig ötven 
százaléka jár.

(3) A vezetői és ügyintézői munkakörbe tartozó dolgozó részére a túlmunkáért 
ellenérték nem jár. Ha azonban az ügyintézői munkakörbe tartozó dolgozó, valamint 
a bíró és az ügyész rendszeresen jelentős mértékű túlmunkát végez, részére évi tizenkét 
munkanapig terjedő szabadidőátalány állapítható meg.

(4) A kapus vagy a házfelügyelő -  a túlmunkadíj megváltása címén -  térítés- 
mentes szolgálati lakásban, fűtésben és világításban részesíthető. Egyéb természetbeni 
juttatás térítés nélkül nem adható.

14. §. (1) Az ügyintézőnek a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett 
munka ellenértékeként szabadidő jár, amelyet minden esetben természetben kell 
kiadni. A vezetőt ellenérték nem illeti meg.

(2) A vezetőt és ügyintézőt a munkaidőn túl teljesített ügyeletért annak időtarta
mával azonos mértékű szabadidő illeti meg.

(3) A miniszter a munkaügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben 
az ügyeletért a (2) bekezdésben foglalt eseten kívül díjazást is meghatározhat.

Mt. 40. §. A dolgozónak -  a munkaidő megszakításával -  lehetőséget 
kell biztosítani az étkezésre (munkaközi szünet), kivéve, ha ezt a munka
időbeosztásra vagy a munka természetére tekintettel a kollektív szerződés 
munkaidőn belül biztosítja.

M t. V. 47. §. (1) -
(2) Ha a kollektív szerződés az étkezés lehetőségét a m unkaidőn 

belül biztosítja, az e célra szolgáló szünet napi félóránál hosszabb nem 
lehet. Étkezés céljából nem lehet munkaközi szünetet biztosítani a 
m unkaidőn belül azokon a napokon, amelyeken a m unkaidő a négy 
órát nem haladja meg.

(3) A dolgozónak minden egybefüggő három  és fél óra túlm unka 
után is biztosítani kell az étkezés lehetőségét.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
15. §. (1) Az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozó részére a munkaközi 

szünet a munkaidőn belül já r és a munkaidőbe beszámít. Szombaton a munkaközi 
szünet csak akkor já r , ha a dolgozó munkaideje a négy órát meghaladja. Ilyen esetben 
a munkaközi szünet a munkaidő végén is kiadható.

(2) Nem jár munkaközi szünet a kapus, portás, vagy egyéb őrszolgálatos dolgozó
nak és mindazoknak, akiknek a napi rendszeres munkaideje a hat órát nem haladja 
meg.

Mt. 41. §. (1) A dolgozónak hetenként egy pihenőnap jár. A pihenő
napnak -  ha a kollektív szerződés másként nem rendelkezik -  vasárnapra 
kell esnie. Ha a munkakör jellegére tekintettel a dolgozó rendszeresen 
vasárnap is dolgozik, havonta egy pihenőnapot vasárnap kell kiadni. 
A kollektív szerződés azonban ettől a vállalat sajátosságaira tekintettel 
eltérhet, különösen a megszakítás nélkül működő (folytonos) idényjellegű 
és közlekedési vállalatoknál, illetőleg munkakörökben. A vállalat jellegére 
tekintettel két, az idényjellegű vállalatoknál, illetőleg munkakörökben
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pedig ennél több pihenőnap összevonható. Nincs ennek helye, ha a munka
idő egészségi ártalomra tekintettel heti negyvenkét óra vagy ennél rövidebb.

(2) A dolgozónak a M inisztertanács által meghatározott munkaszüneti 
napokon nem kell munkát végeznie és az emiatt kiesett munkaidőre 
átlagkeresete megilleti. Munkaszüneti napon a dolgozó rendszeresen 
csak a megszakítás nélkül üzemelő (folytonos) és a rendeltetése folytán 
e napokon is működő vállalatnál, illetőleg ilyen jellegű munkakörben 
foglalkoztatható.

M t. V. 4 8 . §. (1) M unkaszüneti napok: Újév (január 1.), Húsvét hétfő 
Felszabadulás évfordulója (április 4.), M unka ünnepe (május 1.), A lkot
mány ünnepe (augusztus 20.), Nagy Októberi Szocialista Forradalom  
évfordulója (november 7.), Karácsony két napja (december 2 5 - 26.).

(2) Ha a vasárnapot a m unkaszüneti naptól egy m unkanap választja 
el, a heti pihenőnapot a közbenső m unkanapon kell kiadni és az utolsó 
m unkanapon a vállalatnál szokásos szombati m unkaidőbeosztást kell 
alkalmazni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni azokra a dolgozókra, 
akik az M t. 41. §. (2) bekezdése alapján a munkaszüneti napon is rend
szeresen foglalkoztathatók.

Mt. 41. §. (3) A dolgozót a vállalat kivételes esetekben -  a túlmunka 
elrendelésére vonatkozó szabályok szerint -  a pihenőnapon és a munka
szüneti napon is munkára kötelezheti.

(4) A heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munkáért 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint já r díjazás vagy szabadidő.

Vhu. 53. A heti pihenőnapon, szabadnapon, illetőleg m unkaszüneti 
napon m unkát végző dolgozónak 6/1973. számú miniszteri utasítás 
szerint já r szabadidő, vagy pénzbeni megváltás.,

6/1967. (X. 8.) M ü. M.
9. §. ( 1)  Ha a dolgozót heti pihenőnapján munkára igénybevették, helyette első

sorban másik pihenőnapot kell biztosítani. Ha a kollektív szerződés mást nem írt 
elő, a másik pihenőnapot a munkavégzést követő hónap végéig, idényjellegű vállala
toknál és munkakörökben pedig a holtidény végéig kell kiadni. A másik pihenőnap 
időpontját a dolgozóval lehetőleg a munka elrendelésekor közölni kell. 

(2) Ha a dolgozónak a vállalat másik pihenőnapot nem tud biztosítani, illetőleg 
a másik pihenőnapot a határidő elteltéig nem adta ki, vagy a dolgozó munkaviszonya 
annak kiadása előtt megszűnt, továbbá, ha a dolgozó sorkatonai szolgálatra vonult 
be, a dolgozónak a heti pihenőnapon végzett munka idejére járó munkabérén felül 
százszázalékos pótlék jár. A mezőgazdaságban a pótlék mértékét -  ötven és száz 
százalék között -  a kollektív szerződés állapítja meg.

(3) Nem já r a heti pihenőnapon végzett munkáért ellenérték azoknak, akik erre 
túlmunkavégzés esetén sem jogosultak.

(4) A heti pihenőnap helyett adott másik pihenőnap esetén is megfelelően alkal
mazni kell a túlmunka ellenértékeként járó szabadidő szabályait (5. §.).

10. §. ( 1)  Az Mt. 41. §-a (2) bekezdésében említett díjazást a havidíjas dolgozók 
munkabére magában foglalja.
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(2) Ha a dolgozó a munkaszüneti napon munkát végez, az Mt. 41. §. (2) bekezdésé
ben említett díjazáson felül az aznapi munkáért járó díjazás is megilleti, kivéve, ha 
a túlmunkáért ellenértékre nem jogosult.

(3) Ha a dolgozó a munkaszüneti napra előírt munkaidején felül végez munkát, 
részére a kollektív szerződés a munkanapokra előírtnál magasabb mértékű túlóra- 
pótlékot is meghatározhat.

(4) Ha a dolgozó a túlmunka ellenértékeként csak szabadidőre jogosult, a kollektív 
szerződés úgy is rendelkezhet, hogy a dolgozó a munkaszüneti napon végzett munkája 
ellenértékeként is szabadidőt kap. A szabadidőt az 5. §. rendelkezéseinek megfelelően 
kell kiadni.

11. §. Ha a munkaszüneti nap a dolgozó heti pihenőnapjával vagy szabadnapjával 
esik egybe és munkára berendelik, a heti pihenőnapon végzett munka ellenértékére 
vonatkozó szabályok szerinti díjazás vagy szabadidő illeti meg. Ilyen esetekben a 
Mt. 41. §. (2) bekezdése szerinti díjazás nem jár.

Mt. 42. §. (1) A dolgozónak minden munkaviszonyban töltött naptári 
évben tizenkét munkanap alapszabadság és a munkaviszonyban töltött 
idejéhez igazodóan pótszabadság jár.

Mt. V. 49. §. A dolgozónak minden munkaviszonyban tö ltö tt két év 
után egy, de évenként legfeljebb tizenkét m unkanap pótszabadság jár.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
13. §. ( 1) A rendes szabadság a dolgozót megillető alap- és pótszabadságból áll.

Mt. 42. §. (2) Pótszabadság illeti meg a fiatalkorúakat és a többgyer
mekes anyákat. A Minisztertanács egyéb esetekben, különösen az egész
ségre ártalmas munkakörülményekre, a dolgozó beosztására, munkájának 
jellegére tekintettel is megállapíthat pótszabadságot.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
8. §. A polgári alkalmazottakat a beosztásuktól függően megillető pótszabadság 

mértékét a Vhr. 16. §-ában foglaltak figyelembevételével az illetékes miniszter állapítja 
meg.

Mt. V. 50. §. (1) A fiatalkorú dolgozónak tizenhat éves koráig évi 
tizenkét m unkanap, azontúl évi hat m unkanap pótszabadság jár. A pót- 
szabadság utoljára abban az évben jár, amelyben a dolgozó a tizen
hatodik, illetőleg a tizennyolcadik életévét betölti.

(2) A dolgozó anyának három  gyermeke után évi két, minden további 
gyermeke után ugyancsak két-két, de évenként legfeljebb tizenkét 
m unkanap pótszabadság jár. A pótszabadságra jogosultság szem pontjá
ból az általa gondozott tizennyolc éven aluli és munkaviszonyban nem 
álló gyermekeket kell figyelembe venni.

Mt. V. 51. §. (1) A dolgozónak egészségre ártalm as m unkakörben
-  ha erre tekintettel a m unkaidőt nem csökkentették -  évi tizenkét 
m unkanapig, sugárártalom nak kitett m unkakörben pedig évi huszon
négy m unkanapig terjedő pótszabadság jár. Ennek feltételeit és mértékét
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a munkaügyi miniszter az érdekelt miniszterrel és az egészségügyi 
miniszterrel egyetértésben határozza meg.

6/1967. (X. 8.) Mii. M.
12. §. A radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyen dolgozó részére, ha 

naponta legalább három órát tölt ilyen munkahelyen, évenként tizenkét munkanap 
pótszabadság jár. Ha a dolgozó ilyen munkahelyen "legalább öt évet eltöltött, évenként 
tizennyolc munkanap, ha pedig legalább tíz évet eltöltött, huszonnégy munkanap 
pótszabadság illeti meg.

1.  §. (2) Ha az egészségre ártalmas munkakörben dolgozó munkaidejét heti negy
vennégy órára, vagy annál alacsonyabb mértékben csökkentik, az e címen adott 
pótszabadságot a rádióaktív sugárártalomnak kitett munkahelyen és a föld alatt 
dolgozó bányászok részére járó pótszabadság kivételével meg kell szüntetni.

Mt. V. 5 1. §. (2) -
(3) Vak dolgozónak évi hat m unkanap pótszabadság jár. 
Mt. V. 52. §. (1) -
(2) A költségvetési rendszerben gazdálkodó szervek dolgozóinak 

m unkakörük alapján já ró  pótszabadság feltételeit és mértékét évi 
tizenkét m unkanapig, m eghatározott tudom ányos m unkát végző dolgo
zóknak tizennyolc m unkanapig, oktatási és nevelő m unkát végző 
dolgozóknak pedig harm inchat m unkanapig terjedően a munkaügyi 
miniszter állapítja meg.

Vhu. 54. Évenként az I. m unkaköri csoportba tartozó kinevezett 
polgári alkalm azottat kilenc, a I I - III. m unkaköri csoportba tartozókat 
hat, a IV. m unkaköri csoportba tartozókat három  m unkanap pót- 
szabadság illeti meg.

Az ügyintézői munkakörbe (ezek a 26/1973. számú miniszteri utasítás 
5. számú mellékletében szereplő 1- 14., 19- 28., 32., 34., 41- 43.,
107., 151- 152., 201- 203., 345- 251. m unkakörök) tartozó szerződéses 
polgári alkalm azottaknak évenként hat m unkanap pótszabadság jár.

Vhu. 55. Az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás keretében oktató-, 
valamint nevelőmunkát végző dolgozókat évenként 36 m unkanap 
pótszabadság illeti meg. A dolgozót azonban szabadságidejéből leg
feljebb 18 m unkanapra továbbképző tanfolyam on való részvétel, iskola- 
vezetés, oktató-, nevelő vagy ezekkel összefüggő egyéb m unkára igénybe 
lehet venni.

Mt. V. 52. §. (3)
Mt. V. 53. §. (1) A tartósan külföldön szolgálatot teljesítő dolgozókat 

évi tizenkét m unkanap pótszabadság illeti m eg, amelybe a haza- és az 
állomáshelyre történő visszautazás nem számít be.

(2) -

Mt. 42. §. (3) A kiváló munkát végző és példamutató magatartást 
tanúsító dolgozónak a vállalat a rendes szabadságon felül jutalomszabad
ságot adhat.
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Vhu. 56. A jutalom szabadságot a szerv vezetője (parancsnoka) 
engedélyezheti. Ezt a hatáskörét évi három m unkanap erejéig a közvetlen 
vezetőre átruházhatja.

M t . V. 54. §. A jutalom szabadság évente tizenkét m unkanapnál hosszabb
 nem lehet.

Vhu. 57. Törzsgárda-jelvény adom ányozása évében a dolgozót
-  5 éves törzsgárda-jelvény esetén három nap,
-  10 éves törzsgárda-jelvény esetén négy nap,
-  15 éves törzsgárda-jelvény esetén hat nap,

20 éves törzsgárda-jelvény esetén hét nap,
25 éves törzsgárda-jelvény, vagy ennél több éves törzsgárda-jelvény 

esetén kilenc nap
jutalom szabadságban kell részesíteni.

A dolgozónak nyugdíjazása évében esedékessé váló jutalom sza bad
ságot a nyugdíjazáskor biztosítani kell.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
12/A. §. A kollektív szerződés -  az Mt. 42. §. (3) bekezdésének, illetve az Mt. 

V. 54. §-ának keretein belül -  a jutalomszabadság adományozására elveket, illetőleg 
feltételeket írhat elő és meghatározhatja a szabadság mértékét.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
17. §. Az adományozás évében
a) a kormánykitüntetéssel tizenkét munkanap,
b) a miniszteri kitüntetéssel vagy a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége 

által adományozott „Szakszervezeti M unkáért” kitüntetéssel kilenc munkanap,
c) a miniszteri dicsérettel, illetőleg a fővárosi, a megyei, a megyei városi tanács 

elnöke által adományozott kitüntető jelvénnyel hat munkanap jutalomszabadság jár.

M t. V. 55. §. (1) A pótszabadság csak egyféle címen jár. A fiatal
korúaknak , az egészségre ártalm as m unkakörülm ények között dolgozók
nak já ró  pótszabadságot a munkaviszony alapján járó  pótszabadsággal 
együtt évi tizenkét m unkanap mértékéig össze kell számítani. Egyéb 
esetben a dolgozó, ha egyidejűleg többféle címen illeti meg pótszabadság, 
a kedvezőbb mértékű pótszabadságra jogosult.

(2) A többgyermekes anyák és a vak dolgozók pótszabadsága, az 
építőipari dolgozók téli pótszabadsága, valam int a jutalom szabadság 
a dolgozót az egyéb címen járó  pótszabadságon felül és az évi tizenkét 
m unkanapos határon túlmenően is megilleti.

(3) -
M t. VÁ . 16. §. Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók

nak a munkaviszonya, valamint a beosztása alapján járó pótszabadságát 
évi tizenkét munkanap mértékéig össze kell számítani.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
13. §. (2) Ha a dolgozó évi szabadsága kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél 

munkanapot elérő töredék egész munkanapnak számít.
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(3) A munkaviszony alapján járó  pótszabadság mértékét a munkaviszonnyal 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/1967. (X. 8.) Mü. M. számú rendelet 8- 12. §-ai 
szerint kell megállapítani. Ha az összeszámítás során töredékév keletkezik és az leg
alább fél évet tesz ki azt egész évként kell alapul venni.

(4) A dolgozót a munkaviszony szünetelésének tartamára a következő esetekben 
illeti meg szabadság:

a) a keresőképtelenséget okozó betegség időtartamára,
b) a szülési szabadság tartam ára.
c) a tíz éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt munkában nem töltött 

időre, legfeljebb azonban egy évre, függetlenül attól, hogy erre az időre jár-e táppénz, 
illetőleg gyermekgondozási segély, ez a kedvezmény az anyát újabb szülés esetén újra 
megilleti.

d) a harminc napot meg nem haladó fizetésnélküli szabadság tartamára,
e) a tartalékos katonai szolgálat idejére és
f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre jogszabály átlagkereset 

fizetését írja elő.

Mt. 42. §. (4) A szabadság tartama alatt a dolgozónak átlagkeresete 
jár.

M t. V. 56. §. (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. 
M unkatorlódás, betegség vagy más akadály esetén a szabadságot 
később, az akadályoztatás megszűntétől szám ított harminc napon 
belül kell kiadni. A kollektív szerződés eltérő határidőt is előírhat.

Vhu. 58. A szabadság-kiadási terv elkészítéséért és annak végre
hajtásáért az illetékes vezető felelős.

(2) Ha a munkaviszony év közben kezdődött, a szabadság arányos 
része jár.

(3) A szabadság kiadásának időpontját a vállalat határozza meg. 
Ennél a dolgozók kívánságára a lehetőségekhez képest figyelemmel 
kell lenni. A dolgozó munkaviszonya első hat hónapjában szabadság 
kiadását nem igényelheti.

Vhu. 59. A határozott időre felvett, illetőleg idényjellegű m unka
helyen dolgozó szabadságát a határozott idő elteltével meg kell váltani, 
illetőleg az időszaki szünet a la tt kell kiadni. Ettől a szabálytól eltérően, 
ha a dolgozónak fontos érdeke fűződik hozzá, a szabadság vagy annak 
egy része m áskor is kiadható.

Vhu. 60. A gyermekintézmények pedagógusainak szabadságát a 
vonatkozó külön szabályok szerint kell kiadni.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
14. §. A szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanap a dolgozó 

heti pihenőnapját és a munkaszüneti napokat kivéve, függetlenül attól, hogy a dolgo
zónak a vállalat munkaidőbeosztása szerint mindegyikén munkát kell-e végeznie.

15. §. (1) A szabadság kiadásának időpontját a kollektív szerződés eltérő rendel
kezésének hiányában legkésőbb a kiadás előtt egy hónappal kell közölni. A kiadás 
időpontját a vállalat csak a dolgozóval történő megállapodás vagy rendkívüli ok 
miatt változtathatja meg.

(2) A szabadság kiadása időpontjának meghatározásánál a dolgozót előzetesen 
meg kell hallgatni és kívánságait a lehetőségekhez képest figyelembe kell venni.
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A szabadság kettőnél több részletben csak a dolgozó kérésére adható ki, azonban 
ilyen esetben is egybefüggően kell biztosítani hat munkanap szabadságot.

16. §. (1) Ha a dolgozó munkaviszonya év közben megszűnt vagy pedig sorkatonai 
szolgálatra hívták be és az évben a vállalatnál eltöltött idővel arányos szabadságot 
nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani.

(2) Ha pedig a dolgozó a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett 
igénybe annál, ami az évben a vállalatnál töltött időre megilletné, a különbözetre 
járó átlagkeresetét a munkabéréből le kell vonni, illetőleg tartozását a „munka- 
vállalói igazolási lap” -ra fel kell jegyezni. Nem szabad a többletet levonni, ha a dol
gozót sorkatonai szolgálat teljesítésére hívták be vagy munkaviszonya nyugdíjazására 
tekintettel szűnt meg. Ugyancsak nem vonható le a többlet a dolgozó halála esetén.

(3) Ha a dolgozót év közben más vállalathoz helyezik át. szabadságát a két vállalattól 
együttesen kapja meg. Ennek megfelelően a ki nem adott szabadságot a dolgozónak 
új munkahelyén kell megkapnia, a többletet pedig be kell számítani az új vállalattól 
járó szabadságba. A ki nem adott, illetőleg a többletszabadság mértékét a „munka
vállalói igazolási lap” -ra fel kell jegyezni.

17. §. A vállalat -  kivételesen fontos érdekből -  a dolgozó már megkezdett 
szabadságát félbeszakíthatja. Az így felmerült utazási és egyéb költségtöbbletet a 
vállalat köteles megtéríteni. Ilyen esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről 
a munkahelyre és visszautazással, valamint az időközben munkával töltött idő nem 
számít be a szabadságba.

18. §. (1) A 14- 15. és 17. §-ok szabályait a dolgozó évi rendes szabadságán túl
m enően járó  szabadság kiadásánál is alkalmazni kell.

(2) A 14. § rendelkezéseit a rendes szabadságra, a jutalomszabadságra, a tanul
mányi szabadságra és a rendkívüli szabadságok különböző jogcímeire nézve külön- 
külön kell alkalmazni.

(3) A jutalomszabadságot a 16. §. (1) és (3) bekezdésének megfelelően kell kiadni 
azzal az eltéréssel, hogy a 16. §. (1) bekezdésében említett esetben az igénybe nem 
vett teljes szabadságot kell megváltani.

(4) Ha a dolgozó munkaviszonyának év közben történő megszűnéséig vagy pedig 
sorkatonai szolgálatra történő behívásáig a vállalat a rendkívüli szabadságot nem 
adta ki, a ki nem adott rész -  a kötelezően biztosítandó rendkívüli szabadság ki
vételével -  nem igényelhető. Ilyen esetben a tanulmányi szabadságot -  külön 
jogszabály szerint -  a dolgozó az őt év közben alkalmazó vállalatoktól együttesen 
kaphatja meg.

M t. 43. §. ( 1) A dolgozót -  kérelmére -  közérdekű okból, valamint 
személyi és családi körülményeire tekintettel a vállalat rendkívüli vagy 
fizetésnélküli szabadságban részesítheti. Jogszabály ezek engedélyezését 
kötelezővé teheti.

Vhu. 61. Évi -  összesen legfeljebb -  három  m unkanapig terjedő 
rendkívüli szabadságot a dolgozó közvetlen vezetője engedélyezhet. 
Ennél hosszabb tartam ú rendkívüli szabadság engedélyezése a szerv 
vezetőjének hatáskörébe tartozik.

Vhu. 62. Illetmény nélküli szabadságot a szerv vezetője engedélyez
het. Ezt a hatáskörét hét napig terjedő szabadság erejéig a közvetlen 
vezetőre átruházhatja.

Vhu. 63. A sorkatonai szolgálat teljesítése után a bevonulás előtti 
m unkahelyen továbbfoglalkoztatott dolgozót -  a leszerelést követő 
évben -  az illetékes katonai szerv által kiállított, az adom ányozáshoz 
szükséges feltételt bizonyító igazolás, okirat a lap ján :
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-  a sorkatonai szolgálat alatt a kiváló szint, vagy tiszthelyettesi 
rendfokozat, illetőleg zászlós, vagy tartalékos tiszti rendfokozat elérése 
esetén kilenc.

-  élenjáró osztályos szint, vagy tisztes rendfokozat elérése esetén négy 
m unkanap rendkívüli szabadságban kell részesíteni.

Vhu. 64. A dolgozó nőt és a gyermekét egyedül nevelő apát évenként 
megillető gyermeknevelési szabadnapot a 9/1974. számú miniszteri 
utasításban foglaltak szerint kell biztosítani.

(2) A terhes, illetőleg szülő nőt szülési szabadság, a munkája mellett 
továbbtanuló dolgozót pedig tanulmányi szabadság illeti meg. Ezekben 
az esetekben munkaviszonyra vonatkozó szabály munkaidőkedvezményt 
is biztosíthat.

6/1967. (X. 8.) M ü. M.
18/A. §. ( 1) A Magyar Honvédelmi Szövetség sport és kiképző tevékenységében 

résztvevők és azok oktatói rendkívüli szabadságáról és munkaidőkedvezményéről 
szóló rendelkezésekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A sorkatonai szolgálat teljesítése után a bevonulás előtti munkahelyen tovább 
foglalkoztatott dolgozót -  a leszerelést követő évben -  az illetékes katonai szerv 
által kiállított, az adományozáshoz szükséges feltételt bizonyító igazolás, okirat 
(katonakönyv) alapján:

a) a sorkatonai szolgálat alatt a kiváló szint vagy tiszthelyettesi rendfokozat 
(őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester), illetőleg zászlós, vagy tartalékos tiszti 
rendfokozat elérése esetén hattól tizenkét munkanapig,

b) élenjáró, osztályos szint vagy tisztes rendfokozat (őrvezető, tizedes, szakasz
vezető) elérése esetén hat munkanapig terjedő rendkívüli szabadságban kell részesíteni.

(3) A sorkatonai szolgálatot teljesített dolgozónak kérelmére -  a leszerelést követő 
két éven belül -  munkakörének ellátásához vagy magasabb munkaköri besorolásához 
szükséges szakmai vizsgáinak megkönnyítése érdekében, az egyébként járó kedvez
ményeken túlmenően harminc napot meg nem haladó fizetésnélküli szabadságot kell 
biztosítani.

Mt. V. 57. §. (1) A terhes, illetőleg szülő nőt húsz hét szülési szabad
ság illeti meg. Ez rendellenes szülés esetén -  szakorvosi javaslatra -  
négy héttel meghosszabbítható. A szülési szabadságból négy hetet a 
szülés előtt kell kiadni; ettől a dolgozó nő kérésére el lehet tekinteni, 
ha az a szakorvos véleménye szerint egészségének veszélyeztetésével 
nem jár.

(2) A dolgozó nő kérelmére a vállalat a szülési szabadság letelte után 
a gyermek gondozása céljából harmadik életéve betöltéséig, a gyermek 
betegsége tartam ára pedig az otthoni ápolás érdekében a gyermek 
tízéves koráig fizetésnélküli szabadságot köteles biztosítani. A fizetés
nélküli szabadság a gyermekét egyedül nevelő apát is megilleti.

(3) A szülési szabadság, valamint a fizetés nélküli szabadság tartam a 
ala tt a társadalom biztosítási, illetőleg a gyermekgondozási segélyre 
vonatkozó szabályok szerint já r a dolgozó nő részére ellátás.

-  50 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /49



M t. V. 58. §. A dolgozó nőnek a szoptatás első hat hónapjában 
naponta kétszer háromnegyed óra, ezt követően a kilencedik hónap 
végéig egyszer háromnegyed óra munkaidőkedvezmény jár. Ez a m unka
időkedvezmény a napi négy- hat órában foglalkoztatottakat csak az 
első hat hónapban és naponta egyszer illeti meg. Ikrek esetén a m unka
időkedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár. A  m unka
időkedvezmény a dolgozó nő kérelmére a m unkaidő kezdetén vagy 
végén egyszerre is kiadható, annak tartam a m unkaidőnek számít és 
arra  átlagkereset jár.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
18/B. §. A szoptatási időkedvezmény a gyermekét mesterségesen tápláló anyát, 

valamint az örökbefogadó anyát is megilleti. Nem jár azonban a szoptatási idő- 
kedvezmény annak az anyának, aki gyermekét állami gondozásba adja, kivéve, ha 
az intézetbe szoptatás végett bejár.

M t. V. 59. §. Annak a dolgozó nőnek és gyermekeit egyedül nevelő 
apának, aki legalább két tizennégy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza
-  kérelmére -  a háztartás ellátása érdekében havonként egy fizetés
nélküli szabadnapot kell engedélyezni.

6/1967. (X. 8.) Mü. M.
18./C. §. A dolgozó nőt és a gyermekét egyedül nevelő apát évenként -  az Mt. 

V. 59. §-ában meghatározott fizetésnélküli szabadnapon túlmenően -  a tizennégy 
évesnél fiatalabb:

-  egy gyermeke után kettő,
-  két gyermeke után öt,
-  három és ennél több gyermeke után kilenc

fizetett szabadnap illeti meg. A szabadnapokat a dolgozó kívánságának figyelembe
vételével egyben, vagy részletekben kell kiadni. A szabadnapokra való jogosultság 
megállapítása szempontjából a gyermeket utoljára abban az évben kell figyelembe 
venni, amikor a tizennegyedik életévét betölti.

M t. V. 60. §. A m unkája mellett továbbtanuló dolgozót fizetett 
munkaidőkedvezmény, tanulm ányi szabadság és utazási költségtérítés 
illeti meg a munkaügyi miniszter által a művelődésügyi miniszterrel 
egyetértésben m eghatározott szabályok szerint.

A munka díjazása 
és a dolgozó részére járó egyéb juttatások

Mt. 44. §. A végzett munkáért díjazás jár. A díjazás rendszerét a 
végzett munka mennyisége, minősége és társadalmi hasznossága figye
lembevételével kell meghatározni.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
9. §. A fegyveres testületek polgári alkalmazottainak bérrendszerét az illetékes 

miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

Mt. 45. §. (1) A munkabér megállapításának alapjául szolgáló bér
tételeket, bérpótlékokat, az alkalmazható bérrendszereket, az egyéb
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díjazások szabályait, továbbá a teljesítménykövetelmények megállapításá
nak módját a munkaviszonyra vonatkozó szabályok határozzák meg.

Vhu. 65. A dolgozó személyi alapilletménye és egyéb illetmény jellegű 
járandóságai (pótlékok, díjak) megállapítására a 26/1973. számú minisz
teri utasításban foglalt rendelkezések irányadók.

Vhu. 66. A szerződéses polgári alkalm azott besorolási feltételeinek 
megállapításánál a kinevezett polgári alkalm azottra vonatkozó rendel
kezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

Vhu. 67. Amennyiben a kinevezett polgári alkalm azottra vonatkozó 
besorolási feltételek között a szerződéses polgári alkalm azottra vonat
koztatható előírás nincs, a 26/1973. számú miniszteri utasítás 5. számú 
mellékletében felsorolt m unkakörök közül:

a) középfokú végzettség vagy 5 év feletti szakmai gyakorlat szükséges 
a 26., 27., 33., 46., 68., 79., 153., 154/b., 201., 219., 256., 257.,

b) szakmunkásképesítés vagy 5 év feletti szakmai gyakorlat szükséges 
a 45., 76., 161., 162., 229., 230.,

c) általános iskolai végzettség szükséges a 15., 23., 24., 25., 51., 
55- 67., 69- 70., 72., 75., 80., 109., 164- 165., 167- 176., 205- 209.,
211., 214., 217- 218., 223- 225., 227- 228., 231. 233.
kulcsszámú m unkakörök betöltéséhez.

Vhu. 68. A korpótlék megállapításának alapjául szolgáló munka- 
viszonyban tö ltött idő szám ításánál az M t. V. 88. §-a (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.

Mt. V. 61. §. (1) A dolgozó személyi alapbére, illetőleg a munka 
besorolásától függő bérrendszerek m eghatározásának alapjául szolgáló 
bértételeket (bértarifákat) és az azokba történő besorolás feltételeit 
a munkaügyi miniszter a miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

7/1967. (X. 8.) Mii. M.
3/A. §. (1) A dolgozó személyi alapbére az alkalmazáskor és az alkalmazást követő 

egyéves időtartam alatt nem érheti el a vele azonos vagy hasonló munkakörben dol
gozó törzsgárda tagok átlagos személyi alapbérét.

(2) Az előző bekezdés rendelkezése nem vonatkozik az áthelyezett dolgozóra.
(3) A kollektív szerződés meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 

alkalmazásának részletes szabályait, továbbá kivételt állapíthat meg arra az esetre, 
ha az új dolgozó munkakörével összefüggésben az átlagost meghaladó, kivételes 
elméleti vagy gyakorlati ismeretekkel végzi munkáját, feltéve, hogy a dolgozó előző 
munkaviszonya nem „kilépett”  munkakönyvi bejegyzéssel szűnt meg.

3/B. §. ( 1) A sorkatonai szolgálat teljesítése után a bevonulás előtti munkahelyén 
tovább foglalkoztatott dolgozó munkabérét a vele azonos vagy hasonló munkakör
ben bekövetkezett bérrendezésre (bérfejlesztésre) figyelemmel kell megállapítani.

(2) A sorkatonai szolgálatot követően munkaviszonyba lépő dolgozó munkabéré
nek megállapításánál a katonai szolgálat során szerzett -  munkakörének megfelelő -  
szakképzettséget, illetőleg munkájának elvégzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot 
figyelembe kell venni.
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M t. V. 61. §. (2) H a a dolgozó kivételes elméleti, vagy gyakorlati 
képzettséget igénylő m unkakörben kiváló eredménnyel m űködik, 
a részére előírt bértételnél m agasabb összegű személyi alapbérben is 
részesülhet (személyi fizetés).

Mt. V. 62. §. (1) A m unkabért időbérben vagy teljesítménybérrend
szerben, illetőleg a kettő összekapcsolása útján lehet m eghatározni.

(2) A dolgozók egyes csoportjaira vonatkozó bérrendszereket, bér
form ákat és a munka díjazásának egyéb feltételeit a kollektív szerződés 
határozza meg. Ezekre a jogszabály kötelező előírást adhat.

(3) -

Mt. V. 63. §. -
Mt. V. 64. §. -
Mt. V. 65. §. Bérpótlék állapítható meg, ha a dolgozó különleges 

helyen, az általában szokásos m unkaidőbeosztástól eltérő időben, 
m eghatározott beosztásban, vagy egyéb különleges, illetőleg kedvezőtlen 
körülmények között végzi a m unkáját és a m unkabér feltételeinek meg
állapításánál, illetőleg a reá vonatkozó teljesítménykövetelmények 
m eghatározásánál ezt nem vették figyelembe. A bérpótlék feltételeit 
és mértékét a kollektív szerződés állapítja meg. Jogszabály egyes bér
pótlékokra kötelező előírásokat adhat.

15/1973. (XII. 27.) Mii. M.
9. §. Az államigazgatási és igazságszolgáltatási szerv bérpótlékot csak a jogszabály

ban megállapított esetekben és mértékben fizethet.

Mt. 45. §. (2) A munkabért pénzben kell megállapítani és kifizetni. 
Ha a termelés jellege indokolttá teszi, a munkabért -  jogszabályban 
meghatározott esetekben és mértékben -  természetben is meg lehet 
határozni.

7/1967. (X. 8.) Mü. M.
2. §. (1 )  A munkabért a miniszter által megállapított körben és mértékben lehet 

természetben megállapítani.
(2) A természetbeni munkabért csak olyan árucikkben vagy szolgáltatásban szabad 

megállapítani, amely a dolgozó és családtagjai szükségletének kielégítéséhez járul 
hozzá. Nem adható természetbeni munkabérként szeszesital vagy más hasonló jellegű 
szer.

(3) A természetbeni munkáért az átlagkereset kiszámításánál legfeljebb fogyasztói, 
illetőleg a miniszter által megállapított esetekben hatósági áron szabad számításba 
venni.

(4) A természetbeni juttatás feltételeit és mértékét is az (1)- (3) bekezdés keretei 
között a kollektív szerződésben kell meghatározni.

Mt. 46. §. (1) A dolgozó által végzett munka bérét és egyéb díjazását 
egyéni munkateljesítménye, valamint a vállalat eredményes működéséhez 
való hozzájárulása alapulvételével kell meghatározni.
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(2) A dolgozóval munkabérének, valamint egyéb díjazásának feltételeit 
és ezek megváltoztatását előzetesen közölni kell. A megváltoztatásig 
a korábbi feltételek érvényesek.

M t.4 7 .  §. ( 1) - ( 2 ) -
(3) Nem jár a dolgozónak munkabér, ha saját hibájából nem végez 

munkát.
(4) A vállalat működési körében felmerült okból kiesett munkaidőre 

a munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott mértékű térítés 
jár.

Mt. 48. §. (1) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző és 
példamutató dolgozókat a munkabére felül jutalomban és kitüntetésben 
lehet részesíteni.

Vhu. 69. A dolgozót -  kivéve ha jogszabály másként nem rendel
kezik -  kitüntetésre felterjeszteni, érmet vagy jelvényt adom ányozni, 
ju talom ban, dicséretben részesíteni akkor lehet, ha nem áll fegyelmi 
büntetés, vagy büntető ítélet hatálya alatt.

Vhu. 70. A jutalm azásra, valam int a  kitüntetésre való felterjesztésre 
a 20/1972. számú miniszteri utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Vhu. 71. A dolgozó jutalm azására nézve a 3/1972. számú miniszteri 
parancsban foglaltakat kell alkalmazni.

Vhu. 72. A szocialista munkaverseny keretében történő jutalm azásnál 
a  12/1971. és a 14/1973. számú miniszterhelyettesi utasításokban fog
laltak az irányadók.

Vhu. 73. Törzsgárda-jelvény adom ányozása esetén a dolgozót pénz
ju talom ban kell részesíteni. Ennek összege az:

-  I- IV. fokozatú jelvény adom ányozása esetén az egyhavi alap- 
illetmény 25 százaléka, de legalább 500,-  F t .

-  V. és magasabb fokozatú jelvény adom ányozásakor az egyhavi 
alapilletmény 50 százaléka.

15/1974. (VII. 1.) M ü. M.
11.§. A címrendszer kérdésében a sajátosságok figyelembevételével az illetékes 

miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben külön rendelkezhet.

Vhu. 74. A kinevezett polgári alkalm azotti m unkakörök a közvetlen 
belügyi szakfeladatokhoz (állam- és közbiztonság, közrendvédelem, 
igazgatásrendészet) való kapcsolattól függően az I. ügyintéző, II. ügy
viteli, III. képesített kisegítő, IV. képesítés nélküli kisegítő m unkaköri 
csoportba tartoznak.

Minden m unkaköri csoportnak 8 fokozata van. A fokozathoz meg
határozott várakozási idő, m unkaköri cím és a törzsilletmény járul. 
(5. sz. melléklet)

Vhu. 75. A m unkaköri fokozat a kinevezett polgári állományviszony
ban tö ltö tt (elismert) szolgálati időhöz igazodik.
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Vhu. 76. A m unkaköri fokozatra m eghatározott várakozási idő 
elteltével a kinevezett polgári alkalm azottat a következő m unkaköri 
fokozatba kell előléptetni.

Indokolt esetben a kinevezésre jogosult, a  várakozási idő letelte előtt 
is, a következő vagy m agasabb m unkaköri fokozatban előléptethet.

Vhu. 77. Nem léptethető elő a várakozási idő leteltével az a kinevezett 
polgári alkalm azott, akinek a m unkaköréhez előírt szakmai képesítése, 
vagy a képesítést pótló gyakorlati ideje nincs meg, továbbá aki szigorú 
megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

Vhu. 78. A kinevezett polgári alkalm azott jogosult a kinevezés, 
illetőleg előléptetés alapján elért m unkaköri cím viselésére.

Vhu. 79. A kinevezett polgári alkalm azott az előírt képesítés b irtoká
ban kérheti más m unkaköri csoportba való átm inősítését (8. számú 
melléklet). Kérelmét teljesíteni kell, ha a szervnél van olyan betöltetlen 
beosztás, amely az új m unkaköri csoportnak megfelelő és az átm inősítést 
a kinevezett dolgozó addig végzett m unkája és m agatartása is indokolja.

Az átminősítés az új m unkaköri csoportnak abba a fokozatába tö rtén
het, amelyik fokozatot az eredeti m unkaköri csoportban az érdekelt 
elérte. Ebben az esetben a kinevezett polgári alkalm azott alapilletm ényét 
és egyéb járandóságait újból meg kell állapítani.

Mt. 48. §. (2) A huszonöt, a negyven, illetőleg az ötven évet munka
viszonyban töltött dolgozók részére jubileumi jutalom jár.

Mt. V. 66. § (1) A jubileum i jutalom  a dolgozó egyhavi alapbére.
(2) A  dolgozó nyugdíjazásának évében esedékessé váló jubileum i 

ju talm at a nyugdíjazáskor ki kell fizetni. A negyven, illetőleg ötven 
éves munkaviszonnyal já ró  jubileumi ju ta lm at akkor is ki kell fizetni, 
ha a dolgozónak nyugdíjazásakor legalább harm incöt, illetőleg negyvenöt 
évi munkaviszonya van.

Mt. 49. §. (1) A dolgozó részére járó munkabért havonta utólag egy 
ízben kell elszámolni és kifizetni. A kollektív szerződés előírhatja, hogy 
a munkabérre hóközi részfizetést kell adni. Ha a dolgozó munkabérének 
és egyéb díjazásának alapjául szolgáló eredmény csak ennél hosszabb 
idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő időpontban kell kifizetni.

7/1967. (X. 8.) M ü. M.
11.  §. (1 )  A vállalat munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jog

viszonya alapján teljesített munkáért a dolgozónak munkabért és más díjazást csak 
a bérköltség és a részesedési alap, költségvetési rendszerben gazdálkodó szervek 
esetében pedig a béralap és a jutalmazási, valamint a pénzügyminiszter által meg
határozott egyéb keret terhére fizethet.

(2) A vállalattal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
ban nem álló személy vagy más vállalat részére a bérköltség és a részesedési alap 
terhére semmiféle címen (pl. célprémium, jutalom, költségtérítés stb.) sem szabad 
kifizetést teljesíteni, kivéve ha ezt meghatározott célra jogszabály kifejezetten meg
engedi.
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(3) A részesedési alap terhére a vállalattal munkaviszonyban nem állóknak is 
fizethető újítási díj, illetőleg az újítás elismeréseként adott egyéb anyagi juttatás.

14. §. A pénzben meghatározott munkabért vagy más díjazást csak a törvényes 
pénznemben szabad kifizetni. Azt utalvány, vagy a törvényes pénznem helyettesíté
sére hivatott bármilyen más formában fizetni tilos. Ha azonban a dolgozó külföldön 
végez munkát, akkor a munkabér és a más díjazás részben vagy egészben a munka
végzés helye szerinti törvényes pénznemben is kifizethető.

Mt. V. 67. §. (1) A m unkabért, ideértve a részfizetést is, a pénzügy- 
miniszter által m eghatározott bérfizetési napokon kell kifizetni.

(2) Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a m unka
bért hetenként vagy a munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni.

7/1967. (X. 8.) Mü. M.
12. §. (1) A munkabért a bérfizetési napokon a dolgozónak kell kifizetni, ha csak 

mást fel nem hatalmaz annak felvételére, illetőleg bírósági vagy hatósági határozat 
ebben nem korlátozza. Ha a bérfizetési nap a dolgozó heti pihenőnapjára, szabad
napjára, vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért a megelőző munkanapon kell 
kifizetni.

(2) A munkabért a dolgozó munkahelyén, illetőleg a vállalat telephelyén kell 
kifizetni. Italboltban és más szórakozóhelyen munkabér csak az ott alkalmazottaknak 
fizethető ki.

(3) Ha a dolgozó a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a vállalat telep
helyén (kiküldetés, szabadság vagy más igazolt távoliét miatt), akkor kérésére a munka
bérét a bérfizetés előtti utolsó itt töltött munkanapon kell kifizetni, vagy postán a 
tartózkodási helyére megküldeni. Az elküldés költségei a vállalatot terhelik.

(4) Ha a (3) bekezdésben említett esetben a megszakítás nélkül igénybevett szabad
ság időtartama a tizenkét munkanapot eléri, a szabadság idejére eső bérfizetési napon 
esedékes munkabért, valamint a rendes szabadság idejére járó  munkabért a dolgozó 
kérésére a vállalat köteles a szabadság megkezdése előtt három nappal kifizetni.

13. §. (1) Ha a munkabér vagy más díjazás elszámolásának alapjául szolgáló 
eredmény a munkaviszony megszűnése napján, illetőleg az utolsó munkában töltött 
napon még nem állapítható meg, a munkabért vagy a díjazást esedékessége napján 
a vállalat köteles a dolgozó által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei 
a vállalatot terhelik.

(2) Nem köteles a vállalat a munkabérnek és más díjazásnak a bérfizetési nap 
előtti kifizetésére akkor, ha a dolgozó a munkaviszonyát jogszabálynak nem meg
felelő módon szüntette meg.

15. §. (1) A dolgozó munkabéréről és más díjazásairól adott elszámolásnak olyan
nak kell lenni, hogy a dolgozó a kiszámítás helyességét, valamint az abból történő 
levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.

Mt. 49. §. (2) A dolgozó részére a munkabéréről és egyéb díjazásairól 
részletes írásbeli elszámolást kell adni.

(3) A dolgozót megillető munkabérből és egyéb díjazásokból levonásnak 
csak jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben van helye.

Mt. V. 68. § (1) A m unkabér vagy egyéb díjazás téves kifizetése esetén 
a dolgozót erről harm inc, a kollektív szerződésben m eghatározott 
esetekben hatvan napon belül írásban kell értesíteni. Ennek elmulasztása 
esetén a dolgozó visszafizetésre csak akkor kötelezhető, ha a kifizetés 
helytelenségéről tudott vagy a téves kifizetést maga idézte elő.
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(2) A visszafizetésre kötelező határozat ellen benyújtott panasznak 
halasztó hatálya van.

M t. V. 69. §. A m unkabérből való levonásokra a bírósági végrehajtás 
szabályait kell alkalmazni. A levonások szempontjából a dolgozónak 
az átlagkeresetébe beszámító minden díjazása a m unkabérrel esik egy 
tekintet alá.

Mt. V. 70. §. (1) A vállalatot megillető kártérítést vagy egyéb tartozást 
a dolgozó munkabéréből kell levonni.

14/1973. (XII. 27.) Mü. M.
19. §. Munkabér vagy egyéb díjazás (éves kifizetése esetén a dolgozót erről hatvan 

napon belül kell írásban értesíteni.

M t. V. 70. §. (2) Ha a dolgozó a vállalattal m ár nincsen munkaviszony
ban, a vállalat a kártérítésen kívüli egyéb tartozásának megfizetésére 
írásban felszólíthatja. A felszólításnak tartalm aznia kell a tartozás 
összegét, jogcímét, továbbá azt a figyelmeztetést, hogy a dolgozó a fel
szólítás ellen a kézbesítéstől szám ított tizenöt nap alatt a munkaügyi 
döntőbizottsághoz panasszal élhet. A panasszal meg nem tám adott 
felszólításnak a jogerős határozattal egyenlő hatálya van.

M t. V. 71. §. (1) Ha a pénzfizetésre kötelezett dolgozó más vállalatnál 
munkaviszonyba lépett, termelőszövetkezeti tag lett, illetőleg nyugellátás
ban vagy egyéb rendszeresen visszatérő járandóságban részesül, a vállalat 
a követelés alapjául szolgáló jogerős határozato t e szerveknek meg
küldi. Egyúttal felhívja, hogy ennek alapján az összeget a vállalat, 
illetőleg járandóságát folyósító szerv a kötelezett m unkabéréből (já ran
dóságából) vonja le és utalja át.

M t. V. 71. §. (2) A vállalat a fizetésre kötelező jogerős határozat 
alapján a dolgozó lakhelye szerint illetékes munkaügyi bíróságtól végre
hajtási lap kiállítását kérheti, ha

a) a dolgozó a kárt szándékosan okozta, vagy
b) a dolgozó tartozásának behajtása m unkabéréből vagy egyéb já ran 

dóságából való levonás útján aránytalanul hosszú ideig tartana  vagy
c) a dolgozó új munkahelye a vállalat előtt ismeretlen.

7/1967. (X. 8.) Mü. M.
15. §. (2) A dolgozókat tájékoztatni kell írásban kifüggesztetten vagy más alkalmas 

módon arról, hogy a munkabérből és más díjazásból történő levonás szabályait 
üzemen belül melyik szervnél és milyen időpontban tudják tanulmányozni.

M t. 50. §. (1) A vállalat hozzájárul a dolgozók kulturális, jóléti egészség- 
ügyi és sportcélú intézményeinek létesítéséhez és fenntartásához, valamint 
a dolgozók ilyen irányú tevékenységének költségéhez. Hozzájárulhat 
ezen túlmenően is a dolgozók életkörülményéneinek javításához, így 
különösen üzemi étkezést szervezhet, támogathatja a dolgozók lakás
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építkezéseit, gyermekintézményeket, munkásszállást létesíthet és a rá
szorult dolgozókat segélyben részesítheti.

Vhu. 80. A kinevezett állom ányban tö ltött legalább öt évi tényleges 
m unkaviszony után a kinevezett polgári alkalm azott lakásigényének 
elbírálására és kielégítésére a hivatásos állomány lakásellátására vonat
kozó szabályokat kell alkalmazni.

Vhu. 81. A kinevezett polgári alkalm azott nyugállományba helyezése 
után is igénybe veheti a Belügyminisztérium egészségügyi, jóléti, szociális 
és kulturális intézményeit. 

Vhu. 82. A segélyezés és az illetményelőleg folyósítás tekintetében 
a vonatkozó miniszteri, miniszterhelyettesi utasítás irányadó. A dolgozó 
jogosult a Belügyminisztérium jóléti, szociális és kulturális intézményei
nek igénybevételére.

Mt. V. 72. §. A hozzájárulások és a ju ttatások feltételeit és mértékét 
a kollektív szerződés állapítja meg. A munkaügyi miniszter kötelező 
szabályokat adhat ki.

8/1967. (X. 8.) Mü. M.
1. §. (1) A vállalat, amennyiben ennek feltételei biztosíthatók, köteles a dolgozók 

üzemi étkezéséről gondoskodni. Üzemi étkezés megszervezését jogszabály kötelezően 
előírhatja.

(2) A vállalat engedélyezheti nyugdíjasai, más vállalatnak nála munkát végző 
dolgozói, valamint gyakorlati oktatásban részesülő tanulók részére az üzemi étkezés 
igénybevételét. A jogszabály ezt kötelezően előírhatja. Kivételesen indokolt esetben
-  ha ezt a helyi sajátosságok vagy a dolgozó szociális helyzete indokolják -  a vállalat 
dolgozói családtagjainak száma is engedélyezhető, személyre szóló engedéllyel az 
üzemi étkezés igénybevétele.

2. §. ( 1)  Az üzemi étkezés üzemi vendéglátó vagy vendéglátóipari vállalat útján, 
más vállalat üzemi konyhájának igénybevételével, illetőleg a vállalat saját kezelésében 
levő konyha üzemeltetésével biztosítható.

(2) A vállalat, ha az üzemi konyha, illetőleg étterem kapacitása lehetővé teszi, 
köteles ezt ilyen célra más vállalat rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha ezt biztonsági, 
egészségügyi stb. okból jogszabály tiltja.

3. §. (1) A vállalat -  az erre a célra rendelkezésre álló alapja terhére -  az üzemi 
étkezés költségeihez hozzájárulhat.

(2) Vállalati hozzájárulást csak ténylegesen igénybevett üzemi étkezéshez lehet 
nyújtani.

(3) Családtagok részére vállalati hozzájárulás nem adható.
14/1967. (XI. 9.) Mü. M.
20. §. (1) Az egyes szociális-kulturális juttatásokról szóló 8/1967. (X. 8.) Mü. M. 

számú rendelet 1- 4 §-át a (2)- (4) bekezdésben és a 21. §-ban foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Jogszabály az üzemi étkezés kötelező igénybevételét írhatja elő, a dolgozó
-  és intézeti ellátást nyújtó szervnél a vele közös háztartásban élő családtagjai -  
részére, illetőleg az igénybevételt a költségvetési szervvel munkaviszonyban nem álló 
személyek tekintetében korlátozhatja vagy megtilthatja,

(3) Jogszabály határozza meg, hogy az intézeti ellátást nyújtó szerveknél az ellátot
takkal azonos élelmezésre kik jogosultak. A szerv ezen túlmenően is engedélyezheti
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az ellátottakkal azonos élelmezés igénybevételét, feltéve, ha ennek többletköltségeit 
az étkezést igénybe vevők viselik.

(4) A 8/1967. (X. 8.) Mii. M. számú rendelet 4. §-ában felsorolt kérdéseket -  ha 
jogszabály mást nem ír elő -  a költségvetési szerv a szakszervezeti bizottsággal 
egyetértésben szabályozza.

21. §. (1) A költségvetési szerv nem irányozhat elő és nem számolhat el étkezési 
hozzájárulásként többet, mint amennyi

a) az intézeti ellátást nyújtó költségvetési szerveknél az 1967. évben jogszabályban 
engedélyezett, részétkezésenként szétbontott összeg,

b) az egyéb költségvetési szerveknél az 1967. évben jogszabály szerinti és jegyző
könyvben rögzített egy ételadaghoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás összege, de 
legalább nyolcvan fillér; továbbá ezen felül

c) a jutalmazási keretből e célra átadott összeg.
(2) Az újonnan létesített és az üzemi étkezést e rendelet hatálybalépése után be

vezető költségvetési szerveknél az étkezési hozzájárulás összege, ételadagonként 
nyolcvan fillér.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
12. §. A fegyveres testületek üdülői működésének szabályait és a térítési díjak 

mértékét az illetékes miniszter határozza meg.
8/1967. (X. 8.) Mü. M.
8. §. (1) A vállalat a szakszervezet vállalati szervével egyetértésben -  a külön 

jogszabályokban meghatározott feltételek mellett -  bölcsődét, napközi otthonos 
óvodát és napközi otthont létesíthet és ezek fenntartási és üzemelési költségeinek 
a szülők térítési díját és ezen intézmények saját bevételét meghaladó részét az e célra 
rendelkezésre álló alapja terhére fedezheti. Már működő gyermekintézményt a vállalat 
csak a szakszervezet vállalati szervének egyetértésével szüntethet meg.

(2) Új bölcsőde létesítéséhez vagy meglevő megszüntetéséhez a megyei (fővárosi, 
megyei városi), napközi otthonos óvoda és a napközi otthon létesítéséhez vagy meg
levő megszüntetéséhez a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának 
engedélyét ki kell kérni.

Mt. 50. §. (2) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével 
vagy elhasználódásával jár, a vállalat a dolgozónak munkaruhát, ha 
pedig a munka jellege megkívánja, formaruhát vagy egyenruhát adhat. 
Ezek juttatását jogszabály kötelezővé is teheti.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
10. §. (2) A fegyveres testület a kinevezett polgári alkalmazott részére a munkaruha 

(formaruha) helyett pénzbeli megváltást adhat. Ennek mértékét az illetékes miniszter 
a munkaügyi miniszterrel egyetértésben állapíthatja meg.

Vhu. 83. A m unka- és védőruházat ellátására vonatkozó szabályokat 
külön utasítás tartalm azza.

Vhu. 84. Ha a dolgozó a m unkaviszonyát a jogszabály rendelkezései
nek megszerzésével szünteti meg, illetőleg akinek munkaviszonya 
fegyelmi elbocsátás, vagy bírói ítélet alapján szűnt meg, a m unkaruha 
megváltás időarányos részét köteles megtéríteni.

Vhu. 85. A kinevezett polgári alkalm azottat a m unkakörre m eghatá
rozott m unkaruhán felül évenként 1200,-  F t összegű ruházati átalány 
illeti meg. A ruházati átalány m egállapítására és folyósítására a hiva
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tásos állomány ruházati illetményére vonatkozó szabályokat kell al
kalmazni.

Mt. 50. §. (3) A vállalat köteles a dolgozók továbbképzését és szakmai 
színvonalának emelését elősegíteni.

Az egészség és testi épség védelme

Vhu. 86. A dolgozók munkaegészségügyével és biztonságos m unka- 
körülményeinek megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos kérdése
ket külön utasítás szabályozza.
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Fegyelmi felelősség

Mt. 55. §. ( 1) A munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen 
megszegő dolgozóval szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg 

megvonása,
d) a személyi alapbér csökkentése,
e) áthelyezés,
f) elbocsátás.
(2) Az (1) bekezdés c)- e) pontjaiban foglalt büntetések közül esetenként 

együttesen többet is ki lehet szabni. Elbocsátás mellett pedig a c) pontban 
meghatározott büntetések közül akár egy, akár több alkalmazható.

Mt. V. 87. §. (1) Az M t. 55. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján 
büntetésként kiszabható:

a) a természetbeni ju tta tás, kedvezményes beszerzés, a prémium- 
és a részesedési alapból já ró  évvégi ju tta tás külön-külön, vagy együttesen 
történő csökkentése, illetőleg megvonása legfeljebb egy évre;

b) az a) pontban nem említett ju tta tás és kedvezmény legfeljebb egy 
évre történő csökkentése vagy megvonása, ha munkaviszonyra vonatkozó 
szabály azt nem zárja ki. Ezek körét a kollektív szerződésben fel kell 
tüntetni;

c) személyi fizetés vagy a bérrendszerben m eghatározott soron kívüli 
előléptetés visszavonása;

d) a szolgálati cím, vagy a rangfokozat megvonása és
e) a vállalat által adom ányozott elismerő jelvény, cím vagy oklevél 

visszavonása.
(2) Kollektív szerződés előírhatja, hogy elbocsátás és áthelyezés 

büntetéssel a felsorolt kedvezmények és ju tta tások  közül egyesek csök
kentése, illetőleg megvonása együtt jár.

14/1973. (XII. 27.) Mii. M.
25. §. Az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozó az Mt. V. 87. §. (1) be-

ÍV. RÉSZ
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kezdésének b) pontja alapján a jutalmazásból fegyelmi büntetésként a tárgyévben 
vagy az ezt követő évben kizárható.

M t. V. 88. §. (1) A személyi alapbér csökkentés és áthelyezés büntetés 
mind határozott, mind pedig határozatlan időre kiszabható.

(2) A dolgozót lehetőleg olyan m unkakörbe kell áthelyezni, amelyben 
a szaktudását, illetőleg szakmai tapasztalatait hasznosíthatja.

(3) Elbocsátás büntetés jogerőre emelkedése után három  évig mind
azokban az esetekben, am ikor munkaviszonyra vonatkozó szabály 
a munkaviszonyban tö ltö tt idő figyelembevételét írja elő (pl. hosszabb 
felmondási idő, munkaviszony alapján já ró  pótszabadság, jubileumi 
jutalom  stb.), az elbocsátás előtti időt számításon kívül kell hagyni.

M t. VÁ . 21 .  §. Ha az államigazgatási és az igazságszolgáltatási 
dolgozó munkaviszonya fegyelm i elbocsátás fo ly tán  szűnt meg, három 
évig államigazgatási és igazságszolgáltatási szervnél vezetői és ügyintézői 
munkakörben nem alkalmazható.

Mt. 55. §. (3) Az (1) bekezdés c)- f) pontjában említett büntetés 
végrehajtását legfeljebb egy évre fel lehet függeszteni, ha attól kellő 
nevelő hatás várható.

M t. V. 88. (4) Ha a fegyelmi büntetés végrehajtása felfüggesztésének 
ideje sikeresen eltelt, úgy kell tekinteni, m intha a dolgozó fegyelmi 
büntetésben nem részesült volna. Ha viszont ez idő alatt elkövetett 
cselekmény m iatt újabb jogerős büntetést szabtak ki, a felfüggesztett 
büntetést is végre kell hajtani.

Mt. 55. §. (4) A súlyos fegyelmi büntetéssel sújtott dolgozó a büntetés 
jellegétől függően egy -  három évig annak hatálya alatt áll. A vállalat 
ez alól őt jó munkája alapján korábban mentesítheti.

M t. V. 89. §. (1) Súlyos fegyelmi büntetés a kedvezmény és ju tta tás 
csökkentése és megvonása, valamint a személyi alapbér csökkentése, 
ha a kiszabott büntetés összegkihatása az ezer fo r in to t meghaladja, 
továbbá a szolgálati cím vagy rangfokozat megvonása, a vállalat által 
adom ányozott elismerő jelvény, cím, vagy oklevél visszavonása, végül 
az áthelyezés és az elbocsátás.

(2) A dolgozó a büntetés jogerőre emelkedése után elbocsátás esetén 
három  évig, áthelyezés esetén két évig, egyéb súlyos fegyelmi büntetés 
esetén pedig egy évig áll a büntetés hatálya alatt. Ha azonban a dolgozó 
a büntetés hatályának megszűnése előtt jogerősen újabb súlyos büntetést 
kapott, az új büntetésre előírt határidővel az összes büntetésének hatálya 
m eghosszabbodik.

(3) A büntetés hatályának ideje alatt a büntetésről a dolgozó köteles 
számot adni, a vállalat pedig azt köteles a munkaviszony megszűnése 
esetén a dolgozót alkalm azó új vállalat tudom ására hozni.
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(4) Ha a dolgozó a fegyelmi büntetés hatályának tartam a alatt m unka
helyet változtat, a határidő eltelte előtti mentesítéséhez az új vállalat 
köteles a büntetést kiszabó vállalat véleményét előzetesen kikérni.

Mt. 56. §. (1) A fegyelmi büntetést a vállalat fegyelmi eljárás alapján 
indokolt írásbeli határozattal szabja ki. Az eljárás során biztosítani kell, 
hogy a dolgozó védekezését előterjeszthesse, továbbá fel kell deríteni 
a dolgozó javára és terhére szolgáló körülményeket. A fegyelmi jogkör 
gyakorlójának a dolgozót személyesen meg kell hallgatnia.

Vhu. 87. A fegyelmi büntetések kiszabására az egyes vezetők az 
alábbiak szerint jogosu ltak :

a) csoportvezető: 
megrovás,

b) alosztályvezető, járási, városi, kerületi kapitányságvezető, garázs
parancsnok, gondnokságvezető, m űhelyparancsnok, napköziotthon-, 
óvoda-, bölcsődevezető, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső beosztású 
vezetők:

megrovás, 
szigorú megrovás,

c) osztályvezető, BM központi raktár-, szertárparancsnok, kórház
parancsnok, hadtápparancsnok és az ezeknél m agasabb beosztásúak, 
valam int azok, akiket a d) pontban m eghatározott vezetők erre külön 
felhatalm aztak:

megrovás, 
szigorú megrovás,
fegyelmi határozattal történő áthelyezés, de csak azonos m unka
köri kategórián belül,

d) az Mt. 55. §. (1) bekezdésében és a 87. pontban m eghatározott 
valamennyi büntetés kiszabására az illetékes vezetők.

Vhu. 88. Ha az elkövetett kötelezettségszegés olyan mérvű, hogy az 
azzal arányban álló fegyelmi büntetés kiszabása meghaladja a közvetlen 
elöljáró hatáskörét, a fegyelmi eljárás lefolytatására javaslatot kell 
tenni a hatáskörileg illetékes vezetőhöz.

Vhu. 89. Állományba tartozó választott párt-, szakszervezeti és 
KISZ vezetők ellen fegyelmi eljárást csak a hatáskörileg illetékes felsőbb 
párt-, szakszervezeti, illetőleg KISZ szerv egyetértésével lehet lefolytatni 
a hatásköri táblázat szerint.

Vhu. 90. Nem vezető párt-, szakszervezeti és KISZ tisztségviselők 
elleni fegyelmi eljárás m egindításakor és befejezésekor az illetékes 
párt-, szakszervezeti, illetőleg KISZ szervezetet értesíteni kell.

Vhu. 91. Ha ugyanazon, vagy több kötelezettségszegés m iatt több 
dolgozó ellen kell fegyelmi eljárást indítani, a fegyelmi eljárás meg
indítására és lefolytatására az a vezető jogosult, akinek fegyelmi jogköre 
az eljárásban érintett valamennyi dolgozóra kiterjed.
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Mt. V. 90. §. (1) A fegyelmi eljárás során a dolgozóval közölni kell 
a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos m egállapításokat és 
azok bizonyítékait. M ódot kell részére adni. hogy azokra észrevételt 
tehessen és további bizonyítást javasolhasson. Lehetővé kell szám ára 
tenni, hogy az ügy iratait megtekinthesse. A dolgozó védekezéséről 
és a lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója által történt személyes meghall
gatás nem az ( 1) bekezdésben megjelölt eljárás során történik, ennek 
megtörténtét és a dolgozó által ez alkalom m al előadottak lényegét az 
ügy irataira rá kell vezetni.

(3) Ha a dolgozó tartós akadályoztatása m iatt szóbeli m eghallgatására 
a fegyelmi eljárás jelentős mértékű elhúzódása nélkül nem kerülhet 
sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos m egállapításokat 
és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni és megfelelő határidő 
kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő.

(4) A fegyelmi határozat m eghozatalát nem akadályozza, ha a dolgozó 
alapos ok nélkül a szóbeli meghallgatáson nem jelenik meg, vagy írásbeli 
védekezését a megjelölt határidőn belül nem terjeszti elő.

Mt. V. 91. §. (1) A fegyelmi eljárás alá vont dolgozót legfeljebb egy 
hónapra állásától fel lehet függeszteni, ha jelenléte a  tényállás tisztázását 
gátolná, vagy a kötelezettségszegés súlyára és jellegére tekintettel a 
munkafegyelem fenntartása a munkahelytől való távoltartását indokolja. 
Elbocsáj tás büntetéssel -  a határozat jogerőre emelkedéséig -  a fel
függesztés együtt jár.

(2) A felfüggesztést, ha annak indoka m ár nem áll fenn, azonnal 
meg kell szüntetni. E nélkül is megszűnik -  az elbocsátással együttjáró 
felfüggesztés kivételével -  a fegyelmi határozat kézbesítésekor.

Vhu. 92. A  felfüggesztést az illetékes vezető indokolt határozattal 
rendelheti el. A határozatban intézkedni kell az illetmény esetleges 
visszatartására is. Ha a fegyelmi eljárás megindítását határozatban 
rendelik el, akkor ugyanabban a határozatban kell intézkedni a fel
függesztés vonatkozásában is. A felfüggesztésről szóló határozat egy 
példányát az illetékes pénzügyi szervnek haladéktalanul meg kell küldeni.

Vhu. 93. A felfüggesztett, ügyének kivizsgálásáig, amennyiben lakó
helyét elhagyja, tartózkodási helyét köteles a felfüggesztést elrendelő 
vezetőnek bejelenteni.

Mt. V. 92. §. ( 1) A felfüggesztés idejére a  dolgozót átlagkeresete 
illeti meg. Ennek legfeljebb ötven százalékát egy hónapra vissza lehet 
tartani. A teljes átlagkeresetet vissza kell tartan i az elbocsátást kimondó 
fegyelmi határozat kézbesítésétől kezdve, annak jogerőre emelkedéséig.

(2) A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 
után ki kell fizetni. Nem kerülhet erre sor, ha a dolgozó elbocsátását
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kim ondó fegyelmi határozat vált jogerőssé, kivéve, ha végrehajtását 
felfüggesztették. Ha pedig a dolgozót fegyelmi büntetésként alacsonyabb 
munkabérrel já ró  m unkakörbe helyezték, vagy a fegyelmi büntetés 
következtében m unkabére egyébként csökkent, a visszatartott összeget 
az új m unkabér alapulvételével kell kifizetni.

(3) Nem já r  átlagkereset a felfüggesztés azon időtartam ára, amelyre 
a dolgozó akkor sem kapna m unkabért, ha felfüggesztésére nem került 
volna sor.

Mt. 56. §. (2) Az 55. §. ( 1) bekezdésének a) és b) pontjában, továbbá
-  a Minisztertanács által megállapított mértékig -  a c) és d) pontjában 
megjelölt büntetés a kötelezettségszegés csekély voltára vagy az eset 
más körülményeire tekintettel indokolt írásbeli határozatban fegyelmi 
eljárás mellőzésével is kiszabható, ha a tényállás egyébként tisztázott, 
ilyen esetben a büntetést kiszabó határozatot a fegyelmi jogkör gya
korlójának vagy a dolgozó közvetlen felettesének kell a dolgozóval ismer
tetnie.

Mt. V. 93. §. (1) A fegyelmi eljárás mellőzésével a kedvezmények 
és ju tta tások  közül csak a 87. §. (1) bekezdésének a) és b) pontjában 
foglalt büntetések szabhatók ki.

(2) A kedvezmény és ju tta tás megvonása, illetőleg csökkentése, vagy 
a személyi alapbér csökkentése esetén a büntetés összkihatása a dolgozó 
havi átlagkeresetének tíz százalékát nem haladhatja meg.

(3) A fegyelmi eljárás mellőzésével egy naptári évben kiszabott bün
tetések együttes összege a dolgozó havi átlagkeresete felét nem halad
hatja meg.

(4) A kollektív szerződés előírhatja, hogy igazolatlan késés és mulasz
tás esetén a 87. §. (1) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt büntetések

a kollektív szerződésben m eghatározott mértékben -  az igazolatlan 
késéssel és mulasztással külön intézkedés nélkül együtt járnak. Erre az 
esetre a (2)- (3) bekezdésben megjelölt korlátok nem vonatkoznak.

Vhu. 94. A kinevezett polgári alkalm azott fegyelmi eljárás alapján 
fegyelmi büntetésként eggyel alacsonyabb m unkaköri fokozatba és 
az annak megfelelő törzsilletménybe visszavethető.

Mt. V. 94. §. (3) Ha a jogszabály rendelkezése szerint a fegyelmi 
eljárás lefolytatása kötelező, azzal egyenértékű a fegyelmi eljárás mellő
zésével kiszabott büntetés is.

M t. VÁ . 22.  § .  (1)  Államigazgatási jogkörben okozott kár alapos 
gyanúja esetén az ügyet k i kell vizsgálni, annak eredményéhez képest 
felelősségre vonást kell eszközölni. Az ügyben hozott határozatot három 
napon belül a károsulttal is közölni kell.

(2) A z (1) bekezdésben foglaltakat egyéb károkozás esetén is alkal
mazni kell, ha a kivizsgálást a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság kéri.
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Ilyen esetben a határozatot három napon belül e szervnek is meg kell 
küldeni.

Mt. 56. §. (3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani vagy annak mellő
zésével büntetést kiszabni, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három 
hónap, illetőleg elkövetése óta egy év már eltelt. Ha a kötelezettségszegés 
miatt büntető eljárás indult és az nem végződött felmentéssel, a három
hónapos határidő a jogerős határozat közlésétől, az egyéves határidő 
pedig az eljárás jogerős befejezésétől számít. Külföldön elkövetett köte
lezettségszegés esetén ezeket a határidőket a dolgozó belföldre történt 
visszatérésétől kell számítani.

Mt. V. 94. §. (1) A fegyelmi határozatot és a fegyelmi eljárás mellő
zésével kiszabott büntetést az ellene benyújtott panasz jogerős elbírálásáig 
végrehajtani nem szabad. Ha azonban a dolgozó a panasz benyújtására 
m egállapított határidő eltelte vagy a panasz jogerős elintézése előtt 
a m unkaviszonyát megszünteti, a határozat azonnal végrehajthatóvá 
válik.

(2) Az elbocsátást kim ondó fegyelmi határozatot a szülési szabadság 
tartam a ala tt végrehajtani nem szabad.

5/1967. (X. 8.) Mü. M.
18/C. §. (1)  Ha a dolgozó munkaviszonya a jogerős fegyelmi büntetés, illetőleg 

a fegyelmi eljárás mellőzésével kiszabott büntetés végrehajtása előtt, vagy annak 
végrehajtása közben megszűnik, a büntetést az új munkahelyen kell végrehajtani. 
A munkaviszony megszűnése miatt végre nem hajtott jogerősen megállapított bün
tetést a „munkavállalói igazolási lap”  4. b) rovatában fel kell tüntetni. Ha a büntetés 
a munkaviszony megszűnését követően válik jogerőssé, erről az új munkahelyet 
értesíteni kell.

(2) A munkaviszonynak a dolgozó által történt megszüntetése miatt az Mt. V. 
94. §-ának (1) bekezdése szerint végrehajthatóvá vált, de végre nem hajtott büntetést 
a „munkavállalói igazolási lap” 4. b) rovatában fel kell tüntetni.

(3) Az új munkahely a fegyelmi büntetés és a fegyelmi eljárás mellőzésével kiszabott 
büntetés végrehajtásáról értesíteni köteles azt a vállalatot, amely a határozatot hozta.

Mt. V. 94. § (4) A vállalat a dolgozót korábbi munkaviszonyában 
elkövetett kötelezettségszegése m iatt -  a korábbi vállalat kérésére, 
a reá irányadó elévülési időn belül -  felelősségre vonhatja.

Anyagi felelősség

Mt. 57. §. (1) A dolgozó a munkaviszonyából eredő kötelezettségének 
vétkes megsértésével okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.

(2) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés a dolgozó havi átlagkere
setének tizenöt százalékát nem haladhatja meg. A Minisztertanács a 
károkozás, illetőleg a károkozó körülményeire, így különösen a vétkesség 
fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára, a károkozás társadalmi
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veszélyességére, valamint a dolgozó beosztására tekintettel a kártérítés 
mértékét magasabb összegben is megállapíthatja.

Mt. V. 95. §. (1) G ondatlan károkozás esetében a kártérítés összege 
a dolgozó havi átlagkeresetének tizenöt százalékát a következő esetekben 
haladhatja meg:

a) A dolgozó havi átlagkeresetének ötven százalékával felel, ha a kár 
a foglalkozási szabályok, valamint a gyártásra, árukezelésre vagy 
minőségi átvételre vonatkozó előírások súlyos megsértésének követ
kezménye. A kollektív szerződés ilyen mértékű felelősséget írhat elő 
a harm inc napon belüli harm adik vagy további gondatlan károkozás 
esetére. Az ezekben az esetekben érvényesíthető kártérítés összege 
azonban egy naptári éven belül nem haladhatja meg a dolgozó évi 
átlagkeresete egynegyedét.

Vhu. 95. A kinevezett polgári alkalm azott havi átlagkeresetének 
50 százalékával felel 30 napon belül harm adik, vagy további károkozás 
esetén.

b) Másfél havi átlagkeresetével felel a kollektív szerződésben meg
határozott felelős beosztású dolgozó, ha a kárt termelési, gazdálkodási 
vagy ellenőrzési feladatai ellátása körében okozta.

Vhu. 96. Az anyagi felelősségre vonatkozó szabályok alkalm azása 
szempontjából felelős beosztású:

a) kinevezett polgári alkalm azott az I. m unkaköri csoportba sorolt, 
a II. m unkaköri csoport 61., 63., 73., a III. m unkaköri csoport 101.,
103., 112., 113., 115., 116., 120., 122., 125., 160. kulcsszámú m unka
köreit betöltő;

b) szerződéses polgári alkalm azott a 26/1973. számú miniszteri 
utasítás 5. számú mellékletében szereplő 1- 3. 6., 10- 12., 19- 22.,
28., 34., 41- 48., 71., 73., 74., 7 7 , 78., 101, 134, 201- 203 , 206 , 
valamint a vonatkozó külön bértáblázatban feltüntetett laboratórium 
vezető, gazdaságvezető, üdülővezető, vezető óvónő, m unkaköröket 
betöltő alkalm azott.

c) A dolgozó a gondatlan bűncselekménnyel okozott kárért három  
havi, ha pedig a büntetőbíróság szabadságvesztés büntetésre ítélte, 
egy évi átlagkeresetével felel.

d) A pénzintézet pénztári számfejtője és ellenőre a teljes kárért 
felel a számfejtés körében előidézett vagy az ezzel összefüggő 
ellenőrzés elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozott kárért.

(2) A három  havi m unkabér erejéig terjedő felelősség alkalm azása 
szempontjából gondatlan bűncselekménnyel okozott a kár akkor is, ha

a) a bíróság a dolgozóval szemben a tárgyaláson figyelmeztetést 
(Btk. 60. §) alkalm azott;

b) a szabálysértési hatóság a dolgozót m arasztaló határozato t hozott;
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c) a bíróság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, vagy az utóbbi 
jóváhagyásával a nyomozó hatóság kisebb súlyú bűncselekmény, 
illetőleg szabálysértés m iatt az ügyet társadalm i bírósági vagy fegyelmi 
eljárásra utalta és ennek során a dolgozó vétkességét a cselekmény 
elkövetésében m egállapították, valamint ha vele szemben fegyelmi 
eljárás mellőzésével szabtak ki büntetést.

(3) Ha a (2) bekezdés c) pontjában említett társadalm i bírósági vagy 
fegyelmi eljárást a dolgozó munkaviszonyának megszűnése m iatt nem 
lehet lefolytatni, illetőleg em iatt fegyelmi eljárás mellőzésével büntetés 
kiszabására nem kerülhetett sor, a munkaügyi vitát intéző szerv dönti 
el, hogy a kár a felelősség mértéke szempontjából gondatlan bűncselek
ménnyel okozottnak minősíthető-e. Ugyanez a szabály irányadó akkor 
is, ha a büntető eljárást valamely gátló ok m iatt -  ideértve a figyelmez
tetés alkalm azásának a (2) bekezdés a) pontjában nem említett eseteit 
is -  lefolytatni nem lehetett.

M t. VÁ . 23. §. Az M t. V. 95. §-aban meghatározott eseteken túlmenően;
a) másfél havi átlagkeresetével fe le l az államigazgatási és igazságszolgáltatási

 dolgozó, ha a kárt hatósági intézkedés során a jogszabályok 
súlyos megsértésével okozta,

b) háromhavi átlagkeresetével fe le l a vezető állású dolgozó, ha a kár 
olyan jogszabályba ütköző utasításának teljesítéséből kele tkezett, amely
nek következményeire az utasított dolgozó előzőleg figyelmét felhívta.

M t. 57. §. (3) Szándékos károkozás esetén a dolgozó a teljes kárt kö
teles megtéríteni.

Mt. 58. §. ( 1) A dolgozó vétkességére tekintet nélkül teljes anyagi 
felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezett
séggel átveti olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan 
őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezei. Mentesül a felelősség 
alól, ha a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.

(2) A M inisztertanács a teljes felelősséget -  különösen több személy 
részére átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén -  az átvett dolog 
kezelésének, megőrzésének különös körülményeire tekintettel korlátoz
hatja.

M t. V. 9 6 . §. ( 1) A dolgozót az Mt. 58. §-ában m eghatározott felelős
ség akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag, üzem
anyag stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. Enélkül is terheli 
a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekin
tetében a pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt.

(2) Ha a megőrzésre á tadott dolog megrongálódása folytán keletkezett 
a kár, a dolgozó felelősségét a vétkességi felelősségre m egállapított 
szabályok szerint kell elbírálni, de ebben az esetben a vétlenség bizonyí
tása a dolgozót terheli.
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(3) A raktárak és a kereskedelmi egységek dolgozóinak a leltárhiányért 
fennálló felelősségét külön jogszabály rendezi.

M t. 59. §. ( 1) Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, 
a megőrzésre átadott dologben bekövetkezett hiány esetén pedig munka
bérük arányában felelnek.

(2) Amennyiben a kárt többen anyagi haszonszerzés céljából szándé
kosan okozták, egyetemleges marasztalásnak van helye.

(3) Ugyancsak egyetemleges marasztalásnak van helye, ha többek 
részére megőrzésre átadott dologban keletkezett a hiány és ennek meg
térülése egyébként veszélybe kerülne vagy aránytalan késedelemmel járna.

Mt. 60. §. Nem kell a dolgozónak megtérítenie a kárnak, illetve a 
hiánynak azt a részét, amely a vállalat közrehatása következtében állott 
elő.

M t. 61. §. ( 1) A dolgozóval szemben kártérítés kiszabására a vállalat 
jogosult. Ennek során a kártérítést a jogszabály szerint kiszabható mérték
nél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, illetőleg annak kiszabását 
mellőzheti is, ha az eset összes körülményei kellően indokolják és az 
a társadalmi tulajdon megóvására irányuló nevelés érdekeit nem sérti.

(2) A kártérítést indokolt írásbeli határozatban kell kiszabni, előtte 
a dolgozót -  ha a tényállás kellően nem tisztázott -  meg kell hallgatni.

M t. V. 97. §. A kár összegének m eghatározásánál a  megrongált 
dolog kijavítására ford íto tt kiadást -  ideértve az üzemviteli költséget 
is -  és a kijavítás ellenére még fennm aradó esetleges értékcsökkenés 
mértékét, ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, a be
szerzési értéket, a dolog jogtalan eltulajdonítása esetén pedig a fogyasztói 
árat kell figyelembe venni. A hiányzó dolog értékét a fogyasztói ár, 
ha azonban a dolognak fogyasztói ára nincs, a beszerzési érték alapul
vételével kell megállapítani.

M t. V. 98. §. (1) A vállalat a dolgozót akkor is kötelezheti kártérítésre, 
ha munkaviszonya időközben megszűnt.

(2) Mérséklésnek általában nincsen helye, ha a károkozásból a dolgozó 
vagyoni előnyhöz ju to tt vagy a károkozás egyébként szándékosan 
történt. A megőrzésre á tado tt dolgokért fennálló felelősség körében 
mérséklés alkalm azásának csak rendkívül méltánylást érdemlő esetben 
van helye.

(3) Ha a dolgozó személyi körülményei indokolják, a kártérítésnek 
részletekben történő megfizetése is engedélyezhető.

(4) A kártérítést megállapító határozat ellen benyújtott panasznak 
halasztó hatálya van.

V hu . 97. A dolgozó anyagi felelősségével összefüggő kérdésekben 
az M t. 57- 62. §- ,  az M t.  V. 59 - 100. §-aiban foglaltak érvényesítése
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során alkalm azni kell a 10- 1238/1968. BM I. Fcsf. számon kiadott 
szabályzatot.

Mt. 62. §. (1) A vállalat a dolgozónak munkaviszony keretében okozott 
kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel.

(2) Mentesül a vállalat a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult 
elháríthatatlan magatartása okozta. Ennek hiányában is mentesül a kár 
azon része alól, amelyet a dolgozó vétkes magatartása idézett elő.

(3) A Minisztertanács a termelés és a munkavégzés különleges körül
ményeire, illetőleg a kár jellegére tekintettel egyes esetekben a felelősség 
alapját, körét és mértékét korlátozhatja, illetőleg a vállalat felelősségét 
vétkességhez kötheti.

Mt. V 99 . §. (1) A munkavégzéssel együttjáró -  a 67/1958. (XII. 24). 
Korm . számú rendelet mellékletében m eghatározott -  foglalkozási 
megbetegedésért a vállalat kártérítéssel nem tartozik, ha bizonyítja, 
hogy annak bekövetkezése működési körén belül is elháríthatatlan volt.

(2) A baleseten és foglalkozási megbetegedésen kívül egyéb meg
betegedésért a  vállalatot kártérítési kötelezettség nem terheli.

(3) Az egészség és testi épség sérelmével kapcsolatban okozott és 
megtérítési kötelezettség alá eső károk körét, kiszámításának módját, 
valam int a felelősség érvényesítésének részletes szabályait a munkaügyi 
miniszter az igazságügyminiszterrel és az egészségügyi vonatkozású 
kérdésekben az egészségügyi miniszterrel egyetértésben határozza meg.

Mt. V. 100. §. (1) A vállalat a dolgozó dolgaiban a munkaviszony 
keretében okozott kárért vétkességére tekintet nélkül akkor felel, ha

a) öltözőjében, illetőleg megőrzőjében vagy az általa erre a célra 
kijelölt más helyen elhelyezett dolgokban keletkezett, továbbá a

b) az olyan balesettel kapcsolatban következett be, amelyért a vállalat 
kártérítéssel tartozik.

(2) A  dolgozó munkahelyre bevitt egyéb dolgaiért a vállalat csak 
vétkessége esetén felel. Vétlenségét a vállalat köteles bizonyítani. Olyan 
ruházati és személyi felszerelési tárgyak tekintetében, amelyeket a dolgozó 
munka közben is rendszerint magánál tart, a kollektív szerződés a 
vállalat által a munkaviszony keretében okozott kár esetére a vétkesség 
nélküli felelősséget is előírhatja.

(3) A vállalat előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben, 
öltözőben való elhelyezését. Ugyancsak előírhatja a bevitel bejelentését, 
különösen ha a dolog a szokásosnál nagyobb értéket képvisel. Meg
tilthatja, korlátozhatja, illetőleg feltételhez kötheti a dolgok bevitelét. 
Nem teheti ezt meg a m unkába járáshoz szükséges szokásos ruházati 
és személyi felszerelési tárgyak tekintetében. Ha a dolgozó a vállalat 
rendelkezését megszegi, az e körben keletkezett kárért -  a szándékos 
károkozás esetét kivéve -  a  vállalat felelősséggel nem tartozik.

-  70 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /69



A munkaügyi viták eldöntése

Mt. 63. §. (1) A dolgozó és a vállalat között a munkaviszonyból eredő 
jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben felmerült vitában (munka
ügyi vita) -  ha a törvény vagy a Minisztertanács kivételt nem tesz -  
a munkaügyi döntőbizottság jár el.

(2) A munkaügyi döntőbizottság határozata ellen a munkaügyi bíróság
hoz lehet keresettel fordulni.

(3) A munkaügyi döntőbizottság elnökét, elnökhelyetteseit, tagjait 
és póttagjait a szakszervezeti tisztségviselők számára biztosított védelem 
illeti meg. A munkaügyi döntőbizottság elnöke és elnökhelyettese munka- 
viszonyának megszüntetéséhez a munkaügyi bíróság elnökének előzetes 
hozzájárulása is szükséges, áthelyezésükről pedig a munkaügyi bíróság 
elnökét előzetesen értesíteni kell.

Mt. V. 101. §. -

Mt. V. 102. §. ( 1) M unkaügyi döntőbizottságot kell alakítani minden 
olyan vállalatnál, valamint annak más helységben levő olyan egységeinél, 
ahol szakszervezeti szerv működik. Nagyobb létszámot foglalkoztató 
vállalaton belül szükség esetén több munkaügyi döntőbizottság is 
alakítható.

(2) A  közszolgálat, a vasút, a posta, a fegyveres erők a fegyveres 
testületek és a rendészeti szervek, valamint a mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, valamint olyan vállalatnál, vagy vállalati egységnél, ahol 
munkaügyi döntőbizottság nem alakítható, a munkaügyi miniszter 
a munkaügyi döntőbizottság m egalakítását az ( 1) bekezdésben foglal
taktól eltérően szabályozhatja.

Vhu. 99. A dolgozók munkaügyi vitáinak intézésére minden olyan 
belügyi szervnél, ahol szakszervezeti bizottság működik, munkaügyi 
döntőbizottságot kell alakítani. M unkaügyi döntőbizottság alakítható 
ezenkívül azoknál a szakszervezeti osztálybizottsággal rendelkező 
szerveknél is, ahol a dolgozók létszáma, a szerv jellege, elhelyezése 
szükségessé teszi.

(3) A munkaügyi döntőbizottság akadálytalan működéséhez szükséges 
dologi és személyi feltételek biztosításáról a vállalat köteles gondoskodni.

V. RÉSZ
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Vhu. 100. A munkaügyi döntőbizottságok akadálytalan működéséhez 
szükséges feltételek biztosításáról a 9/1967. (X. 8.) M ü. M. számú rendelet 
12. §-ában előírtak figyelembevételével az a belügyi szerv köteles gondos
kodni, amely mellett a m unkaügyi döntőbizottság működik.

M t. V. 103. §. (1) A munkaügyi döntőbizottság állandó elnökét és 
elnökhelyettesét a szakszervezet vállalati szerve és a vállalat közös 
javaslata alapján a munkaügyi bíróság elnöke bízza meg. A bizottság 
többi tagját és póttagját azonos arányban a szakszervezet vállalati 
szerve, illetve a vállalat jelöli ki olyan létszámban, hogy a munkaügyi 
döntőbizottság működésének zavartalansága biztosítva legyen.

Vhu. 101. A belügyi szervek munkaügyi döntőbizottságának elnökét 
és elnökhelyettesét a szerv vezetője (parancsnoka) és a szakszervezeti 
bizottság együttes javaslata alapján - a Fővárosi M unkaügyi Bíróság 
elnöke bízza meg, illetve m enti fel.

Vhu. 102. A munkaügyi döntőbizottság elnökének, elnökhelyettesé
nek és döntőbizottsági tagnak hivatásos állományú testületi tagok 
is javasolhatók, illetve megbízhatók.

(2) A  munkaügyi döntőbizottság három tagú tanácsban já r  el.

M t. V. 104. §. -

M t. V. 105. §. -
M t. V. 106. §.

Mt. 64. §. (1) A munkaügyi döntőbizottság eljárása panasz alapján 
indul meg. A panaszt az elévülési időn belül lehet előterjeszteni. Meg
határozott intézkedések ellen a panasz előterjesztését a M inisztertanács 
rövidebb határidőhöz kötheti.

(2) A panasznak a sérelmesnek tarto tt intézkedés végrehajtására 
halasztó hatálya nincs, kivéve ha a jogszabály másképp rendelkezik.

M t. V. 107. §. (1) A kézbesítést követő tizenöt napon belül kell 
előterjeszteni a panaszt

a) a vállalat által történő egyoldalú munkaszerződés módosítás,
b) a munkaviszony megszüntetése,
c) a kártérítésre és a tévesen fizetett m unkabér visszafizetésére kötelező 

határozat, fizetési felszólítás, valam int
d) a fegyelmi határozat és a fegyelmi eljárás mellőzésével büntetést 

kiszabó határozat ellen.
(2) A panasz benyújtási határidő  és az eljárás során kitűzött határidő 

(határnap) elmulasztása esetén a fél m ulasztását kimentheti, ha bizo
nyítja, hogy az önhibáján kívül történt.

M t. 65. §. (1) A munkaügyi döntőbizottság határozata ellen annak 
jogerőre emelkedésétől számított hat hónap alatt mind a dolgozó, mind
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a vállalat új eljárást kezdeményezhet, ha olyan tényre vagy bizonyítékra, 
illetőleg jogerős munkaügyi döntőbizottsági, bírósági vagy hatósági 
határozatra hivatkozik, amelyet a munkaügyi vita során korábban nem 
bíráltak el, feltéve, hogy elbírálás esetében reá nézve kedvezőbb határozatot 
eredményezett volna. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, 
amikor a döntőbizottság határozata a bíróság ítélete folytán emelkedett 
jogerőre.

Vhu. 103. A munkaügyi döntőbizottság határozata elleni keresetet 
az elsőfokon eljárt munkaügyi döntőbizottsághoz kell benyújtani, 
amely az ügyben keletkezett iratokkal együtt három  napon belül tartozik 
a Fővárosi M unkaügyi Bírósághoz felterjeszteni.

(2) A munkaügyi döntőbizottságok működése felett az ügyészség 
törvényességi felügyeletet gyakorol.

Mt. V. 108 §. ( 1) Ha a fél az új eljárás kezdeményezésére okot adó 
körülményekről csak hat hónap után szerzett tudom ást vagy csak később 
jutott abba a helyzetbe, hogy új eljárást kezdeményezhessen, a ha tár
időt ettől az időponttól kell számítani. A  m egtám adott határozat jog
erőre emelkedésétől szám ított három  év eltelte után új eljárás nem 
kezdeményezhető. 

(2) Az új eljárást a munkaügyi bíróságnál lehet kezdeményezni.
(3) Az ügyész a törvényesség érdekében a m unkaügyi vitát eldöntő 

szervek előtt panaszt terjeszthet elő, a m unkaügyi bíróság előtt keresetet 
indíthat, új eljárást kezdeményezhet, vagy az eljárás bármely szakaszá
ban felléphet.

(4) -
(5) A munkaügyi vitában hozott határozat ellen benyújtott ügyészi 

óvás alapján hozott új határozatnak, ha az óvás a m egtám adott hatá
rozat jogerőre emelkedését követő egy éven túl került benyújtásra, 
a felekre kiható hatálya nincs.

Mt. 66. §. (1) A munkaügyi döntőbizottság az eléje terjesztett ügyet 
tárgyaláson köteles elbírálni. A tárgyalás nyilvános, kivéve ha közérdek 
vagy a dolgozó érdeke folytán a nyilvánosság kizárása indokolt.

(2) A tárgyaláson a feleknek módot kell adni arra, hogy bizonyítékaikat 
előterjeszthessék, álláspontjukat előadhassák és jogi képviseletet vehessenek 
igénybe.

(3) A munkaügyi döntőbizottság határozattal dönt. Az ügyet eldöntő 
határozatot az azt meghozó szerv -  kiegészítés és kijavítás kivételével -  
nem változtathatja meg.

(4) A munkaügyi döntőbizottságok szervezetének és eljárásának rész
letes szabályait a Minisztertanács határozza meg.

Mt. V. 109. §. (1) A munkaügyi döntőbizottság a panaszt az elő
terjesztéstől szám ított nyolc napon belül köteles elbírálni.
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(2) A munkaügyi döntőbizottság eljárásának részletes szabályait 
a munkaügyi miniszter az igazságügyminiszterrel egyetértésben álla
pítja meg.

Mt. V. 110. § ( 1) A munkaügyi vitában hozott jogerős határozatot 
három napon belül teljesíteni kell, kivéve ha jogszabály vagy maga a 
határozat eltérő teljesítési időt ír elő.

(2) Ha a munkaügyi vitában hozott jogerős és végrehajtható határo
zatot a vállalat nem teljesítheti, a telephelye szerint illetékes m unka
ügyi bíróságnál lehet végrehajtási lap kiállítását kérni. A dolgozó nem 
teljesítése esetén a 69- 71. §-ok szabályai szerint kell eljárni.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /73
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Társadalombiztosítás

Mt. 67. §. (1) A dolgozót és családtagját betegségük esetén orvosi 
ellátás, gyógyintézeti (kórház, szanatórium, gyógyfürdő) ápolás, gyógy
szer és gyógyászati segédeszköz illeti meg.

(2) A keresőképtelenség ideje alatt a dolgozó táppénzt kap.
(3) Terhesség és szülés esetén a dolgozó nőt segélyben kell részesíteni. 

Segély jár a dolgozó férfinak is felesége szülése esetén.
(4) A dolgozót családtagjának elhalálozása esetén segélyben kell 

részesíteni. A dolgozó halála esetén a hátramaradottat illeti meg a segély.

 Mt. 68. §. Az üzemi balesetet szenvedett vagy foglalkozási ártalomban 
megbetegedett dolgozó fokozott társadalombiztosítási gondoskodásban 
részesül.

Mt. 69. §. (1) A dolgozó eltartott gyermekei után családi pótlékot kap.
(2) A dolgozót az öregségi korhatár elérése vagy megrokkanása esetén 

nyugdíj illeti meg.
(3) A dolgozó halála esetén családtagjai nyugellátást kapnak.
(4) A nyugellátásban részesülő dolgozót és családtagját egyéb társa

dalombiztosítási szolgáltatások is megilletik.
Mt. 70. §. A szolgáltatások feltételeit és mértékét a társadalom

biztosításról rendelkező jogszabályok határozzák meg.

15/1974. (VII. 1.) Mü. M.
10. § .  (1) A fegyveres testület a kinevezett polgári alkalmazott részére naptári 

évenként legfeljebb százhúsz napra megfizeti a dolgozó személyi alapbére, valamint 
rendszeres pótlékai és a táppénze közti különbözetet, kivéve, ha a dolgozó betegségét 
vétkesen maga okozta.

Vhu. 98. A dolgozó és családtagjai betegségi biztosításon alapuló 
jogosultságainak szabályait a 27/1972. számú miniszterhelyettesi utasítás 
és a 7001/21- 1973. számú Terv- és Pénzügyi csoportfőnöki körlevél 
tartalm azza.

VI. RÉSZ
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Vegyes rendelkezések

Mt. 71. §. (5) E törvény az 1968. évi január hó 1. napján lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a Miniszter- 

tanács rendelettel állapítja meg. Ennek során a vezetőállású dolgozók, 
a költségvetési rendszerben gazdálkodó szervek dolgozói, a fegyveres 
testületek és a rendészeti szervek polgári alkalmazottai, a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek alkalmazottai, továbbá a magánmunkáltatóknál 
foglalkoztatott dolgozók tekintetében -  egyes sajátos kérdésekben -  
kivételt tehet.

M t. V. 111. §. (1) Az Mt. és e rendelet rendelkezéseit a vezető állású 
dolgozók tekintetében a 112 - 1 16. §-okban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

(2) Vezető állásúnak minősülnek az osztályvezetők, az ezzel egy 
tekintet alá eső és ezeknél m agasabb beosztású dolgozók. M agasabb 
vezető állásúak a vállalat igazgatója és helyettesei. A költségvetési 
rendszerben gazdálkodó szervek, pénzintézetek, vasutasok, posta, 
valamint az egyéb nem vállalati form ában m űködő szervek tekintetében 
a m agasabb vezető állásúak körét a miniszter határozza meg.

(3) -

M t. VÁ . 26. §. (1) Az M t. V. 111. §. (2) bekezdésében foglaltakon  
kívül vezetőállású az osztályvezetőhelyettesi munkakörbe kinevezett 
és azt ténylegesen ellátó dolgozó is. A bírák és ügyészek tekintetében 
a vezetőállásnak körét a miniszter határozza meg.

(2) Magasabb vezetőállású dolgozó
a) a minisztériumokban és az országos hatáskörű államigazgatási 

és igazságszolgáltatási szerveknél, a főosztályvezető és ennél magasabb 
beosztású dolgozó,

b) a fővárosi, megyei vagy ennél nagyobb területre kiterjedő állam- 
igazgatási és igazságszolgáltatási szerv vezetője és helyettese,

c) a tanácsi szervezetben a tanácselnök és tanácselnökhelyettes, 
a tanács végrehajtó bizottságának titkára, a megyei, a fővárosi, a megye, 
városi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek vezetői, 
a járási, a megyei városi kerületi hivatal elnöke,

VII. RÉSZ
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d) a Legfelsőbb Bíróság bírája, a megyei bíróság elnökhelyettese és 
tanácselnöke, valamint a járásbíróság elnöke,

e) a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezető és osztályvezető ügyész, 
valamint a főügyészek és a fővárosi főügyészhelyettesek.

(3) E  rendelet alkalmazása során a nem vezető állású bírót és ügyészt 
ügyintézői munkakörbe tartozónak kell tekintetni.

M t .  VÁ .  27.  § .  A diplomáciai és a külkereskedelmi képviseleteken 
tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozókra is vonatkoznak az állam- 
igazgatási dolgozókra megállapított rendelkezések a 108/1972. (8) 
M ü. M .- P M  számú együttes utasításban meghatározott eltérésekkel. 
E  képviseleteken szolgálatot teljesítő dolgozók tekintetében a R. 4. §. ( 1) 
bekezdésének a) pontja és a 6. §-a nem alkalmazható.

M t. V. 112.§. Az igazgató a helyetteseivel szemben a m unkáltatói 
jo g o k a t az alábbiak kivételével gyakorolja:

a) kinevezés, felmentés,
b) személyi alapbér megállapítása, prémium, részesedés megállapí

tása, jutalm azás, a jubileum i jutalom  kivételével,
c) fegyelmi felelősségre vonás,
d) anyagi felelősségre vonás, valamint
e) a felügyeleti szerv által fenntartott esetleges egyéb jogok.

M t. V. 113. § .  (1) A magasabb vezető állású dolgozó felmentésének 
indokait nem szükséges írásban közölni.

(2) A m agasabb vezető állású dolgozó felmondási idejét, ha a fel
mentéskor felmondási tilalom alatt áll, a védettség megszűnése napjától 
kell számítani.

( 3 ) -
M t. V. 114. §. ( 1) -
(2) A m agasabb vezető állású dolgozóval szemben fegyelmi felelős

ségre vonásnak, illetőleg a fegyelmi eljárás mellőzésével büntetés ki
szabásának a kötelezettségszegés elkövetésétől szám ított három  éven 
belül, vezető állású dolgozóval szemben pedig két éven belül van helye. 
A K özponti Népi Ellenőrzési Bizottság határozata alapján történt 
felfüggesztés esetén a felelősségre vonás kötelező.

(3) Az anyagi felelősség szempontjából minden vezető állású dolgozó 
felelős beosztásúnak minősül.

M t. V. 115. §. (1) A m agasabb vezető állású dolgozók munkaügyi 
vitáit a sérelmes intézkedést hozónak közvetlen felettese (szolgálati 
felettes) bírálja el.

(2) A magasabb vezető állású dolgozó nem élhet panasszal a munka- 
viszony megszüntetése, a fegyelmi határozat és a fegyelmi eljárás mellő
zésével kiszabott büntetés, valamint a prémiumnak és a részesedési
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alap terhére adott bármely ju ttatásnak a 114. §. (1) bekezdése alapján 
történt csökkentése és megvonása ellen, ha azt személyes hatáskörben 
miniszter vagy miniszternél m agasabb szintű szerv hozta. Az általuk 
közvetlenül hozott egyéb intézkedéssel vagy határozattal szemben 
a magasabb vezető állású dolgozó közvetlenül a munkaügyi bírósághoz 
fordulhat.

(3) A szolgálati felettes a munkaügyi vitát a munkaügyi döntőbizottság 
eljárására vonatkozó szabályok szerint bírálja el, azzal az eltéréssel, 
hogy tárgyalást tartania nem kell, de köteles lehetőséget adni arra, 
hogy a panaszos álláspontját szóban is megindokolhassa és bizonyítékait 
előterjeszthesse.

(4) Azzal a magasabb vezető állású dolgozóval szemben, aki a szolgálati 
felettes mellőzésével a munkaügyi vitával közvetlenül a munkaügyi 
bírósághoz fordulhat, a vállalat is e szervnél kezdeményezheti a m unka
ügyi vita eldöntését. 

Mt. V. 116. §. (1) A szolgálati felettes döntése ellen a munkaügyi 
bíróság előtt lehet keresetet indítani.

(2) A szolgálati felettes döntése ellen nincs helye keresetnek m unka- 
viszony megszüntetés, fegyelmi határozat és a fegyelmi eljárás mellő
zésével kiszabott büntetés, valamint a prém ium nak és a részesedési 
alap terhére adott bármely ju ttatásnak  a 114. §. (1) bekezdése alapján 
történt csökkentése és megvonása esetén.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az M t. 65. §. (1) bekezdése 
szerinti új eljárást a határozatot meghozó szolgálati felettesnél kell 
kezdeményezni.

Mt. V. 117- 120. §. -
M t. VÁ . 1. §. A M unka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 

végrehajtásaként kiadott 34/1967. ( X. 8.) Korm. számú rendeletet (Mt .  V.) 
az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szervekre, valamint ezek 
dolgozóira vonatkozóan az ebben a rendeletben foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.

Mt. V. 121. §. -
Mt. V. 122. §. -
Mt. V. 123. §. -
Mt. V. 124. §. -
Mt. V. 125. §. (1) A miniszternek a költségvetési rendszerben gazdál

kodó szervek tekintetében hozott intézkedéséhez -  ha az költség- vagy 
létszámkihatással já r  -  a munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
egyetértése is szükséges. Ha az intézkedés több ágazatot érint, a m unka
ügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel -  a költségvetést érintő 
kérdésekben a pénzügyminiszterrel is -  rendelkezik.
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(2) Az M t-ben és e rendeletben
a) miniszteren: az ágazat irányításáért felelős minisztert;
b) felügyeleti szerven: az állami vállalat alapítására és megszün

tetésére jogosított szervet, a nem vállalati form ában m űködő szervek 
tekintetében a felügyeletet gyakorló minisztert, vagy országos hatáskörű 
szerv vezetőjét, tanácsok felügyelete alá tartozó szervek esetében pedig 
a megyei (megyei jogú városi), illetőleg a fővárosi tanács elnökét;

c) vállalaton: az állami vállalatot és az állam más önálló gazdálkodó 
vagy költségvetési szervét, a szövetkezetet, a szövetkezeti vállalatot, 
a társadalm i szervezetet, továbbá m indazokat, akik dolgozót m unka- 
viszony keretében foglalkoztatnak, így a m agánm unkáltatókat is;

d) szakszervezeten: az iparági szakszervezet elnökségét;
e) a szakszervezet vállalati szervén: a vállalatnál az iparági szak- 

szervezet elnöksége által m eghatározott hatáskörben m űködő leg
felsőbb szakszervezeti szervet kell érteni, kivéve, ha a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa másként intézkedik.

Vhu. 104. A dolgozó munkaviszonyával összefüggő szabályok vonat
kozásában az M t., M t. V., és Mt. VÁ., ezek végrehajtási rendeletei, 
illetőleg az utasítás fogalmainak értelmezése:

-  miniszteren: a belügyminisztert, vagy a megbízásából eljáró vezetőt 
(állam titkárt, miniszterhelyettest, főcsoportfőnököt),

-  m inisztérium on: a Belügyminisztériumot, illetve annak főcsoport- 
főnökségeit, csoportfőnökségeit, önálló osztályait, országos parancs
nokságait és parancsnokságait,

-  vállalaton: a munkaviszony létesítésére jogosult szervet,
-  szakszervezeten: a K özalkalm azottak Szakszervezetének E lnök

ségét,
-  a vállalat igazgatóján: a szerv munkaviszony létesítésére, kinevezé

sére jogosult vezetőjét -  illetékes vezető -  vagy annak írásban fel
hatalm azott megbízottját,

-  a szakszervezet vállalati szervén: a belügyi szervnél m űködő 
szakszervezeti szervet (szakszervezeti bizottság, osztálybizottság) 
kell érteni.

Vhu. 105. A munkaügyi bíróság előtti munkaügyi vitában a Bel
ügyminisztérium, illetőleg szervei jogi képviseletét a BM Terv- és Pénz
ügyi Csoportfőnökség Önálló Jogi Alosztálya látja el. Ezért kereset 
benyújtása esetén az ügy képviseletéhez szükséges ira tokat ide kell 
a szervnek felterjeszteni.

M t. V. 126. §. (1) Ez a rendelet 1968. évi január hó 1. napjával lép 
hatályba.

(2) -
(3) -  
( 4 ) -
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M t. 71. §. (3) Felhatalmazást kap a Minisztertanács, hogy a törvény 
hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti szabályokat megállapítsa.

M t. V. 129. §. Az M t-vel és e rendelettel kapcsolatos egyéb átmeneti 
szabályokat a munkaügyi miniszter határozza meg.

M t. VÁ .  24.  §. (1) Felhatalmazást kap a munkaügyi miniszter, hogy 
az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a végrehajtása érdekében az 
M t., az M t. V . és e rendelet keretei között részletes szabályokat adjon 
k i és az M t. V. 3. §-ának (4) bekezdésében megjelölt kérdéseket -  ide
értve a vezető állású államigazgatási dolgozók körének megállapítását is 
az államigazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében rendezze. A kü l
földön tartós szolgálatot teljesítő dolgozók tekintetében -  sajátosságaikra 
figyelemmel -  a pénzügyminiszterrel egyetértésben kivételt is tehet.

(2) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek 
polgári alkalmazottaira, vonatkozó eltérő szabályokat - e testületek 
sajátosságaira figyelemmel a munkaügyi miniszter az illetékes minisz
terekkel egyetértésben külön állapítja meg.

Vhu. 106. Az utasítás rendelkezéseit a tűzoltóság területi szerveivel 
munkaviszonyban álló dolgozókra is alkalm azni kell.

Vhu. 107. Felhatalm azást kap a IV. főcsoportfőnök, hogy az utasítás
nak a személyzeti m unka rendjével összefüggő kérdéseit szabályozza.

(3) A miniszterek vizsgálják fe lü l az államigazgatási és az igazság
szolgáltatási dolgozók munkaviszonyára vonatkozó végrehajtási jogsza
bályaikat, ezeket módosítsák, illetve helyezzék hatályon kívül és a k i
zárólag saját szerveiket érintő -  a munkaügyi miniszter által nem szabá
lyozott kérdéseket -  a munkaügyi miniszterrel egyetértésben rendezhetik.

(4) A munkaügyi miniszter az államigazgatási és az igazságszolgáltatási 
dolgozók munkaviszonyára vonatkozó szabályokat egységes szerkezetben 
tegye közzé. Ennek során az egységes szóhasználat és szövegezés érdekében 
érdemet nem érintő változtatásokat tehet.

(5) Új szerv létesítése esetén, valamint egyéb esetben is, ha vitás, 
hogy valamely szerv az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók 
munkaviszonyára és bérezésére vonatkozó jogszabályok hatálya alá 
tartozik-e, a miniszter javaslatára a munkaügyi miniszter a pénzügy- 
miniszterrel egyetértésben dönt.

M t .  VÁ .  25.  §. (1)  E  rendelet alkalmazása során -  ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - , a minisztériumok és az országos hatáskörű 
szervek tekintetében felügyeleti szervként a m inisztert, illetőleg az országos 
hatáskörű szerv vezetőjét kell érteni.

(2) E  rendeletben miniszteren a legfőbb ügyészt, valamint az országos 
hatáskörű szerv vezetőjét és minisztériumon a Legjobb ügyészséget s az 
országos hatáskörű szervet is érteni kell.
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(3 ) E  rendelet alkalmazása során, ha jogszabály kivételt nem tesz, 
a tanácsi szervek tekintetében a miniszter részére megállapított jogkört 
a megyei, fővárosi, megyei városi tanács elnöke gyakorolja.

M t .  V Á .  26.  §. (1) E  rendelet 1974. július 1. napján lép hatályba. 
Azokat -  a rendelet hatálybalépésekor fennálló  -  munkaviszonyokat, 
amelyek a 13. § .  (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütköznek, 1974. 
december 31. napjáig meg kell szüntetni, kivéve, ha a miniszter a 13. §. 
(2) bekezdése alapján a munkaviszony fenntartására engedélyt ad.

(2) A 4288/1949. (X . 22.) M T  számú rendelet és a 34/1967. (X . 8.) 
Korm. számú rendelet 117- 120. §-ai hatályukat vesztik.

14/1973. (XII. 27.) Mii. M.
28. §. (1) Ez a rendelet 1974. július hó 1. napján lép hatályba.
(2) Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek vonatkozásában hatályu

kat vesztik a Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél történő végrehajtására 
szóló 14/1967. (XI. 9.) M ü. M. számú rendelet 1- 19. és 28- 34. §-ai.

Vhu. 108. Az utasítás előírásait 1974. július hó 1-től kell alkalmazni, 
kivéve a szerződéses polgári alkalm azottak túlm unkájának pótlékolt 
díjazására vonatkozó rendelkezéseket, amelyek csak 1975. január hó 1-től 
alkalm azhatók. Egyidejűleg a 17/1967. és a 9-1971. számú miniszteri 
utasítás, továbbá a 26/1973. számú miniszteri utasítás 167. pontjának 
második bekezdése és az 5/1972. számú miniszteri utasítás 5. pontja 
hatályát veszti.

15/1973. (XII. 27.) Mii. M.
10. §. (1) Ez a rendelet 1974. július 1. napján lép hatályba.
(3) Az államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek vonatkozásában hatályát 

veszti
-  a minisztériumok és egyéb országos hatáskörű államigazgatási szervek alkal

mazottainak bérrendezéséről szóló 116/1967. (15) M ü. M - PM számú utasítással 
módosított 109/1964. (9) M ü. M - PM számú együttes utasítás;

-  a tanácsok végrehajtó bizottsága titkársága és szakigazgatási szervei alkal
mazottainak bérrendezéséről szóló 113/1961. (9), a 109/1962. (7), a 113/1965. (9), 
a 108/1967. (13); a 109/1968. (7), a 121/1969.(21) M ü.M -P M  számú együttes utasítá
sokkal módosított 116/1960. (12) Mü. M - PM számú együttes utasítás;

-  az egyes igazgatási szervek alkalmazottai munkabérének megállapításáról 
szóló 111/1966. (5), 106/1967.(13) M ü. M - PM számú együttes utasításokkal módo
sított 114/1962. (12) M ü. M - PM számú együttes utasítás;

-  a költségvetésből gazdálkodó egyes szervek alkalmazottai munkabérének meg
állapításáról szóló 113/1962. (12) Mü. M - PM számú együttes utasítás;

-  a bírák, a közjegyzők, a bírósági titkárok és fogalmazók munkabérének meg
állapításáról szóló 111/1964. (I. K. 6.), IM-Mü. M ., a 115/1964. (I. K. 1965. 9.) IM.- 
Mü. M., a 102/1966. (I. K. 4.) IM.-Mü. M., a 105/1967. (I. I. 6.) IM.- M ü. M., a 
102/1968. (I. K. 6.) IM.- M ü. M., a 107/1972 .(I. K. 7.) IM.- M ü. M. és a 105/1973. 
(I. K. 4.) IM.- M ü. M. számú együttes utasításokkal módosított 103/1962. (J. K.
10.) IM.- M ü. M. számú együttes utasítás:

-  egyes igazságügyi alkalmazottak munkabérének megállapításáról szóló 101/1970. 
(I. K. 3.) I. M.- M ü. M. számú együttes utasítás;
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-  az ügyészek, az ügyészségi fogalmazók és az Országos Kriminológiai és Krimi
nalisztikai Intézet egyes alkalmazottai munkabérének megállapításáról szóló, a 
4/1964. (Ü. K. 6.) Legf. Ü.- Mü. M ., az 1/1966. (Ü. K. 4.) Legf. Ü.- Mü. M., a 6/1972. 
Legf. Ü- .Mü . M. számú együttes utasításokkal módosított 6/1962. (Ü. K. 6.) Legf. 
Ü.- Mü. M. számú együttes utasítás;

Mt. V. 128. §. -

-  a területi ügyészségek igazgatási állományú alkalmazottai munkabérének 
megállapításáról szóló 1/1970. (Ü. K. 3.) Legf. Ü.- Mü. M. számú együttes utasítás.

10/1967. (X. 8.) Mü. M.
4. §. 1968. évi január hó 1. napja után a hat naposnál rövidebb munkahét újabb 

területeken történő bevezetéséhez -  ha a heti munkaidő a 44 órát eléri vagy meg
haladja -  a munkaügyi miniszter engedélye szükséges. Ha azonban a munkaidő 
heti negyvennégy óra, a kollektív szerződés -  a heti pihenőnapokon felül -  két 
hetenként egy szabadnapot biztosíthat.

5. §. (1) Azokon a területeken, ahol a munkaközi szünetekre 1968. évi január hó 
1. napja előtt díjazást adtak, azt csökkenteni vagy annak fizetését megszüntetni nem 
szabad.

(2) Egy és két műszakos munkaidőbeosztás esetén csak azokon a területeken 
szabad a munkaközi szünetet 1968. évi január hó 1. napja után a munkaidőn belül 
(szombaton pedig a munkaidő végén) kiadni, ahol a korábbi szabályok azt biztosí
tották.

9. §. Az e rendelet hatálybalépése előtt megállapított személyi fizetések a lejártukig, 
illetőleg visszavonásukig akkor is érvényesek, ha azok összege a 7/1967. (X. 8.) Mü. M. 
számú rendelet 3. §. (1) bekezdésében meghatározott összeghatárokat meghaladja.

6. §. (2) A miniszter, illetőleg a kollektív szerződés az (1) bekezdés szerinti rendelet
ben említett bérpótlékok összegét az ott meghatározott határoknál alacsonyabban 
is megállapíthatja ha az 1968. évi január hó 1. napja előtti szabályok a pótlék fizetését 
az adott területen nem engedélyezték vagy azoknál alacsonyabb mértékben határozták 
meg.

10/1967. (X. 8.) Mü. M.
7. §. (1) Aki az 1965. évi január hó 1. napja előtti szabályok vagy a 33/1964. (XII. 

18.) Korm. számú rendelet 30. §-a alapján huszonötéves jubileumi jutalomban része
sült, negyven éves jubileumi jutalm at csak a huszonötéves jutalom esedékességétől 
számított tizenöt év elteltével kaphat. Aki pedig negyven éves jubileumi jutalmat 
kapott, az ötvenéves jutalm at a negyven éves jubileumi jutalom esedékességétől 
számított tíz év elteltével kaphat. Az Mt. V. 66. §. (2) bekezdésében megjelölt esetek
ben ezek az időtartamok legfeljebb öt évvel csökkennek.

(2) Aki 1967 évi január hó 1. napja után a 33/1964. (XII. 18.) Korm. számú ren
delettel módosított, 1968. január hó 1. napjáig hatályos Mt. V. 30/C. § szerint számított 
idő figyelembevételével részesül (vagy részesült) jubileumi jutalomban, valamint 
aki 1968. évi január hó 1. napja előtt jubileumi jutalom helyett részesült annak meg
felelő összegű jutalomban, újabb jubileumi jutalm at csak az ( 1) bekezdés szerinti 
időknek a  jutalom kifizetésétől számított elteltével kaphat.

8. §. A vállalat a jelen rendelet 7. §-ában foglaltaktól a dolgozó javára eltekinthet.
18/1971. (IX. 19.) Mü. M.
4. §. (2) A közös munkaügyi döntőbizottságnak e rendelet hatályba lépése előtt 

megbízott tisztségviselői e tisztségüket mindaddig megtarthatják, amíg megbízásuk 
a 9/1967. (X. 8.) Mü. M. számú rendelet 9. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján 
meg nem szűnik.
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Mt. 71. §. (4) A Minisztertanács az e törvényben kapott jogkörét 
átruházhatja.

Mt. 72. §. (1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti( 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű 

rendelet,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű 

rendelet módosításáról és kiegészítéséről megjelent 1953. évi 25. számú 
törvényerejű rendelet, 

a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről szóló 1957, évi 46. számú törvényerejű rendelet, 

az 1957. évi 46. számú törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1958. 
évi 31. számú törvényerejű rendelet,

a Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséről, végrehajtásáról és egyes 
szabálysértésekről szóló 1962. évi 10. számú törvényerejű rendelet 60. §. 
(1) bekezdés c) pontja, 

a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról szóló 1962. 
évi 26. számú törvényerejű rendelet, 

az ipari termékek minőségének védelméről szóló 1953. évi 12. számú 
törvényerejű rendelet 13- 14. §-ai,

a személyi fizetések megállapításával kapcsolatos rendelkezések módo
sításáról szóló 1963. évi 31. számú törvényerejű rendelet, 

a dolgozók egészsége és testi épsége védelmével kapcsolatos kérdések 
szabályozásáról szóló 1963. évi 34. számú törvényerejű rendelet, 

a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról szóló 1964. 
évi 29. számú törvényerejű rendelet.

(2) E törvény rendelkezései nem érintik:
a) az Országgyűlés és a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által választott 

vagy kinevezett dolgozók, továbbá miniszterhelyettesek és ezzel egy 
tekintet alá esők munkaviszonyának megszüntetésére és fegyelmi felelős
ségére vonatkozó szabályokat,

b) a bírák és ügyvédjelöltek fegyelmi felelősségének szabályait,
c) -
d) -
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1. sz. melléklet

A KINEVEZETT POLGÁRI ALKALMAZOTTAK 
BESOROLÁSI FELTÉTELEI

I. Ügyintéző munkaköri csoport

Általános igazgatási munkakörök

A m u n k a k ö r

m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettség 

és szakm ai képesítés
leírása

1. Főelőadó I. Egyetemi, főiskolai 
vagy szakágazatának 
megfelelő -  érettséginél 
magasabb -  képesítés

Irányító szervnél nagyobb 
jelentőségű feladatokat 
nagy szakmai felkészültség
gel és a szakterületen szer
zett több éves gyakorlattal 
lát el. Elvi ügyeket intéz, 
erre vonatkozó ügyiratokat 
önállóan szerkeszt.

Jogtanácsos Állam- és Jogtudományi 
Egyetem és ügyvédi-, 
jogtanácsosi szakvizsga

Főrevizor
Főszakértő

Egyetemi, főiskolai, ok
leveles könyvvizsgáló 
végzettség és 8 év feletti 

 gyakorlat

A hatáskörébe utalt ügyek
ben felsőszintű ellenőrzési 
munkát, sokoldalú elemzést 
végez. Szakvéleményt ké
szít. M unkaköri kötelezett
sége igazságügyi szakértői 
tevékenység végzése.

Könyvtár- 
vezető I.

Felsőfokú iskolai végzett
ség, 10 év feletti gyakorlat 
vagy középfokú iskolai 
végzettség és 15 év gyakor
lat

Ötnél nagyobb létszámú 
könyvtárat vezet.

Fordító Felsőfokú iskolai végzettség 
és 5 év feletti gyakorlat

Tt. titkár 
(BM SzB-nél)

Agit.-prop. 
titkár
(BM SzB-nél)

Középfokú iskolai végzett
ség

Középfokú iskolai végzett
ség

-  85 -

Á BTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /83



A m u n k a k ö r

m unka- betöltéséhez szükséges
köri- megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám  és szakm ai képesítés

2.

Újságíró 

Főelőadó II.

Jogi
főelőadó

Írás-
szakértő

Olvasó-
szerkesztő

Tördelő- és 
képszerkesztő

Revizor
Szakértő

Könyvtár- 
vezető II.

Főkönyvelő

Felsőfokú iskolai végzettség

Egyetemi, főiskolai vagy Középfokú szervnél elvi 
középiskolai képesítés és ügyeket intéz, ügyiratszerkesztést végez. 
10 év feletti gyakorlat 

Felsőfokú iskolai végzettség 
és 3 év feletti gyakorlat

Egyetem, szakvizsga 
5 év feletti gyakorlat

Egyetem, újságíró iskola,
5 év feletti gyakorlat

Egyetem, újságíró iskola,
5 év feletti gyakorlat

Legalább középiskolai és Ellenőrző munkát  végez. 
mérlegképes könyvvizsgálói 
képzettség. 4 év feletti 
gyakorlat.
Szakértőnél a szakágazat
nak megfelelő legalább fő
iskolai végzettség

Főiskolai végzettség,
5 év gyakorlat vagy 
középiskolai végzettség 
és 10 év gyakorlat

Egyetemi végzettség, 
vagy felsőfokú állam- 
háztartási vagy mérleg
képes szintű tanfolyam

3- 5 fő munkáját irányítja, 
maga is részt vesz a gyakor
lati munkában.

Nagyobb jelentőségű fel
adatokat nagy szakmai fel- 
készültséggel lát el. Elvi 
ügyeket önállóan intéz.
Erre vonatkozó ügyiratokat 
önállóan szerkeszt. Pénz
ügyi szervezetet irányít.

Fordító,
Lektor

Felsőfokú iskolai végzett
ség és 5 év feletti gyakorlat
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A m u n k a k ö r

m unka
köri megnevezése

kulcsszám

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

3. Előadó I .

4. Előadó II.

Főpénztáros

Könyvtár
vezető III.

Főkönyvtáros

Számfejtő

Könyvelő

Legalább középiskolai 
végzettség és 10 éves 
szakmai gyakorlat

Legalább középiskolai 
végzettség, 1- 5 éves 
szakmai gyakorlat

Képesített vagy állam- 
háztartási könyvelői 
vizsga

Felsőfokú iskolai vég
zettség, 3 év gyakorlat 
középiskolai végzettség 
5 év gyakorlat

Felsőfokú iskolai vég
zettség, 5 év feletti  
szakmai gyakorlat, vagy 
középfokú iskolai végzett
ség és 10 év feletti gyakorlat

Középiskolai végzettség, 
vagy annak megfelelő szin
tű  pénzügyi szakképesítés

Érdemi ügyintézést, érté
kelést a szükséges önálló
sággal végez.

Nagyobb ügyeket, irányí
tással, kisebb és rendszeres 
feladatokat önállóan végez.

A szervek pénztárát kezeli. 
Átveszi a pénztár részére 
a befizetéseket, teljesíti a 
kifizetéseket, vezeti a pénz- 
forgalommal kapcsolatos 
nyilvántartásokat, gondos
kodik a pénztári okmányok 
megőrzéséről. Kezeli a leté
teket és egyéb értékeket, 
a készpénz és elszámolási 
csekkfüzeteket.

1- 3 beosztott munkáját 
irányítja, maga is részt vesz 
a gyakorlati munkában.

Önállóan, vagy beosztottak
kal végzi feladatát.

Államháztartási, vagy 
képesített könyvelői 
tanfolyam

Könyvelést, vagy könyve
lésszerű nyilvántartást 
végez. Az időszakos egyez
tetésekről és zárásokról gon
doskodik. Számlát ellen
őriz. Munkájával kapcso
latos levelezések lebonyo
lításával is megbízható. An
nál a szervnél, ahol erre 
külön munkakör nincs szer
vezve, egyéb számviteli ten
nivalókat is végez.
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m unka- betöltéséhez szükséges
köri- f megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám  és szakm ai képesítés

A m u n k a k ö r

11.

12.

13.

Ellenőr

Statisztika
értékelő

Műszaki-
gazdasági
tanácsadó

Tudományos
főm unkatárs

Főmérnök
Témavezető

14. Mérnök

Középiskolai végzettség

Technikus, statisztikus 
vizsga, érettségi

Egyetemi, főiskolai 
végzettség és 10 év feletti 
szakmai gyakorlat

Egyetemi, főiskolai 
végzettség

Egyetemi végzettség 
(mérnöki oklevél)
5 éves gyakorlat

Egyetemi végzettség 
(mérnöki oklevél)

A szerv -részére előírt sta
tisztikai beszámolókat, ki
mutatásokat elkészíti. Az 
adatokban beálló változá
sok okáról értékelést készít.

Minisztériumi irányító 
szervnél nagy gyakorlattal 
rendelkező beosztottként 
foglalkoztatott szakember, 
aki kulcsfontosságú kérdé
seket kiemelkedő színvonalon

, kiváló szakértelem
mel, alapos tájékozottság
gal dolgoz fel és készít elő 
döntésre.

Munkaköre a 11. 
számúval azonos.

kulcs-

Mérnöki feladatokat ellátó 
mérnökcsoport munkáját 
irányítja, vagy önálló mér
nökként kiemelkedő mű
szaki munkálatok, kutatási 
feladatok felelős vezetője, 
illetve egy vagy több épít
kezés felelős irányítója.

Műszaki munkaterületen 
általános feladatokat lát 
el. Esetleg mérnökinél ki
sebb képesítésű beosztottak 
munkáját is irányítja.
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m unka
köri megnevezése

kulcsszám

15. Műszaki 
ellenőr

Az építkezések minőségi 
és mennyiségi ellenőrzése, 
a jóváhagyott terv, illetve 
műszaki leírások alapján. 
A végzett munkák alapján 
keresetek, számlák ellen
őrzése. A befejezett épít
mények műszaki, illetőleg 
gépészeti ellenőrzése.

Felelős a gyártmányok elő
irt minőségben és mennyi
ségben történő átvételéért 
A szabványok, szállítás, 
szerződések követelményei
nek figyelembe vételével 
veszi át a kész anyagot, 
selejt csökkentéssel kapcso
latos jelentéseket, javasla
tokat készít. Üzemekben, 
szertárakban javításra ke
rülő anyagok átvételét végzi 
és kijelöli az elvégzendő 
munkákat.

Nyomok és bűnjel tárgyak 
műszeres vizsgálata. Irányí
tás mellett bűnügyi tech
nikusi feladatokat is ellát
hat.

17. Filmlabor- Középfokú végzettség, foto
vezető, technikai képesítés, szak- 
Film operatőr munkás vizsga
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a) épület Mérnöki vagy középfokú
átvevő végzettség

b) átvevő, 
bevizsgáló

Középfokú vagy szak
munkás végzettség

16. Kriminál
technikus

Középfokú végzettség

A m u n k a k ö r

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség leírása

és szakm ai képesítés
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m unka
köri-

kulcsszám
megnevezése

A m u n k a k ö r

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

21. Docens

Főiskolai
adjunktus

22. Főiskolai 
tanársegéd

Felsőoktatási munkakörök

Egyetemi végzettség és 5 év 
feletti gyakorlat

Egyetemi végzettség és 3 év 
feletti gyakorlat

Egyetemi végzettség

Általános és középfokú oktatási munkakörök

31. Tanulmányi 
csoportvezető 
(vezető szak- 
felügyelő)

Főiskola, 10 évet meghala
dó szakmai gyakorlat

32. Szakfelügyelő Főiskola, legalább 5 év 
szakmai gyakorlat

33. Tanár Főiskola

34. Tanító Főiskolai vagy középfokú 
végzettség

35. Óvónő Oklevél

41.

42.

Osztályvezető
főorvos

Adjunktus
szakorvosi
képesítéssel

Orvosi munkakörök

Orvosi egyetem

Orvosi egyetem Kórházi osztályvezető fő
orvos által feladatkörébe 
utalt tennivalókat látja el. 
A kórházi osztályvezető 
főorvos távol léte esetén az 
osztályvezető főorvosi teen
dőket ellátja.
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A m u n k a k ö r

m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettség 

és szakm ai képesítés
leírása

43. Alorvos
szakorvosi
képesítéssel

Orvosi egyetem Kórházi osztályvezető fő
orvos által feladatkörébe 
utalt tennivalókat látja el. 
Ha az osztályon adjunktusi 
állás nincs, az osztályvezető 
főorvos távolléte esetén a 
főorvos tennivalóit is el
látja.

44. Segédorvos
szakorvosi
képesítéssel

Orvosi egyetem Az osztály (kórterem) 
betegellátását irányítás nél
kül végzi.

45. Segédorvos 
szakorvosi 
képesítés nélkül

Orvosi egyetem Az osztály (kórterem) 
betegellátását irányítás mel
lett végzi.

46. Gyakornok
orvos
Állatorvos

Orvosi egyetem 

Állatorvostudományi
Egyetemen szerzett oklevél 

Rendelőintézet

51. Rendelőintézeti
szakfőorvos

Orvosi egyetem A szakrendelés munkáját 
irányítja, maga is rendel.

52. Rendelőintézeti
adjunktus

Orvosi egyetem

53. Rendelőintézeti
szakorvos

Orvosi egyetem A szakfőorvos irányítása 
alatt végzi a betegellátást.

54. Rendelőintézeti
segédorvos

Orvosi egyetem A betegellátást irányítás 
alatt végzi.

55. Üzemi rendelő 
vezető orvos

Orvosi egyetem Az egészségügyi szolgálat 
vezetője

56. Üzemi rendelő 
segédorvos

Orvosi egyetem Az üzemi rendelőben be
osztott orvosként dolgozik.
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A m u n k a k ö r

m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

57.

58.

59.

60.

Körzeti orvos Orvosi egyetem 
(szakorvosi képe
sítéssel, v. 10 év 
gyakorlattal)

Körzeti orvos

Meghatározott terület (szer
vezet) betegeinek ellátását 
végzi.

Fogorvosi 
m unkát végző 
vizsgázott 
fogász

Vezető
gyógyszerész

Gyógyszerész

Orvosi egyetem

A korlátozott fogorvosi 
tevékenység végzésére jogo
sító vizsga

Felsőfokú iskolai végzett
ség és 5 év feletti gyakorlat

Gyógyszerész oklevél, 2 éves 
gyógyszerészi gyakorlat

M unkaköre az 57. kulcs
számúval azonos.

II. Ügyviteli munkaköri csoport 

Adminisztratív munkakörök

61. Segédhivatal
vezető

Középfokú iskolái vég
zettség, titkos és nyílt 
ügykezelési vizsga

62. Segédelőadó Középfokú végzettség

63. Osztálytitkár

64. Titkárnő, 
kiemelt 
munkakörben

65. T itkárnő I.

Középfokú végzettség, 
gyors- és gépíró vizsga

Középfokú végzettség, 
gyors- és gépíró vizsga,
15 év szakmai gyakorlat

Középfokú végzettség, 
gyors- és gépíró vizsga, 
10 év szakmai gyakorlat

Irányítja a  hozzá beosztott 
dolgozókat, ügykezelést is 
végez.

Adminisztratív jellegű ügy
intézést, ügyiratrendezést 
végez, irányítás mellett ér
demi feladatokat is elláthat.

Adminisztratív jellegű ügy
intézést, ügyiratrendezést 
végez.

Minisztériumi szervezet 
felső vezetői mellett dolgo
zik.

Minisztériumi szervezet 
főosztály szintű vezetői, 
középfokú szervezet veze
tője mellett dolgozik.
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m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

A m u n k a k ö r

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

66. T itkárnő II. Középfokú végzettség, 
gyors- és gépíró vizsga, 
5 év szakmai gyakorlat

Gyors- és gépíró vizsga, 
5 év feletti szakmai 
gyakorlat

Gyors- és gépíró vizsga, 
5 év alatti szakmai 
gyakorlat

Géptávírászi szakvizsga

67. Gyors- és 
gépíró I.

68. Gyors- és 
gépíró II.

70. Jegyzőkönyv- Középfokú végzettség, 
vezető (Katonai gyors- és gépíró vizsga,
Ügyészség)

71. T . ügykezelés
vezető

72.

73.

74.

75.

76.

T. ügykezelő 

Pénztáros

5 év feletti szakmai, 
gyakorlat

Középfokú végzettség, 
ügykezelői vizsga

Ügykezelői vizsga

Képesített vagy állam
háztartási könyvelői 
vizsga.

Nyilván
tartó I.

Középfokú végzettség 

Középfokú végzettség

Tervtáros, Általános iskola 
Dokumentátor,
Térképkezelő

Vezető mellett gyors és 
gépíró feladatokat, admi
nisztratív ügyintézést végez.

Feladatait a vezető határoz
za meg.

Feladatait a vezető hatá
rozza meg.

Feladatait a vezető hatá
rozza meg.

Bírósági és ügyészségi tár
gyalásokon, kihallgatáso
kon jegyzőkönyvet vezet. 
Idézések, végzések kiadását 
és a tárgyalások előkészítő 
és befejező egyéb adm i
nisztrációs munkákat is vé
gez.

Az ügykezelési szabályzat 
szerint a vezetési feladato
kat látja el.

Önállóan, vagy vezető pénz
táros mellett dolgozik.

Nyilvántartási, anyagköny
velési feladatokat végez.

A szerv anyagkönyvelését 
végzi, a szakutasítások sze
rint.
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A m u n k a k ö r

m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

77. Ügykezelő

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Sokszorosító

Statisztikus

Vezető karto
tékkezelő

Általános iskola, 
ügykezelői szakvizsga

Általános iskola

Érettségi, statisztikus 
vizsga

Középfokú végzettség

Kartotékkezelő Általános iskola 

Levélirányító Általános iskola

Levélrendező

Könyvtáros

85. Felvételi 
irodavezető

86. Felvételi 
iroda beosztott

Általános iskola

Középfokú iskolai vég
zettség

Középfokú végzettség 

Általános iskola

87. Adatrögzítő Általános iskola

88. Nyilvántartó II. Általános iskola

Az ügykezelési szabályzat 
szerint látja el feladatait.

A szerv részére előírt sta
tisztikai beszámolókat és 
szöveges indoklásokat ké
szíti.

Beosztottként a könyvanyag 
rendezését, kölcsönzését, 
beszerzését, selejtezését vég
zi. Kartotékolási és nyil
vántartási feladatokat is 
ellát.

Betegfelvételi iroda mun
káját vezeti.

A fekvőbeteg ellátó in
tézetben a betegek felvételé
vel, nyilvántartásával, vala
mint az ápolási díjak el
számolásával járó  munkát 
végzi.
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A m u n k a k ö r

m unka betöltéséhez szükséges
köri megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám és szakm ai képesítés

III. Képesített kisegítő munkaköri csoport

101. Vezető
technikus

102. Technikus

103. Műhelyvezető 
(művezető)

104. Részlegvezető

105. Garázsmester

Középfokú szakmai 
végzettség, vagy azzal 
egyenértékű végzettség, 
legalább 5 év gyakorlattal

Középfokú szakmai, 
végzettség, vagy ezzel 
egyenértékű képesítés

Munkaterületének meg
felelő művezető vizsga, 
legalább szakmunkás 
képesítés

Legalább szakmunkás 
képesítés

Szakmunkás képesítés, 
vagy felsőfokú gépjármű- 
vezetői vizsga

A műszaki tervezési mun
kákat, beruházásokat, vala
mint a szerv műszaki (tech
nikus, szakmunkás) dol
gozóit irányítja. Az elvég
zett beruházási és felújítási 
munkálatok átvételénél 
közreműködik. A létesít
mények műszaki állapotáért
-  beleértve a gépi be
rendezéseket is -  felelős. 
Ahol főmérnök, vagy mér
nök működik, a fenti fel
adatokat a főmérnök (mér
nök) irányítása alatt végzi.

Technikusi képzettséget 
igénylő gyakorlati műszaki 
feladatokat önállóan, illető
leg mérnök, vezető techni
kus irányításával végez. 
Szükség esetén szakmunká
sokat irányít.

A műhely felelős vezetője, 
szakmunkás beosztottakat 
irányít.

Öt főnél nem több műszaki 
munkás dolgozót irányít.

A garázs területén dolgozók 
munkáját irányítja. A gép
kocsik üzemképes állapo
táért, a garázsban levő tár
gyakért, a raktárban el
helyezett anyagok, alkat
részek, üzemanyag stb. tá
rolásáért és gazdaságos fel- 
használásáért felel.

-  9 5  -

Á BTL - 4.2 - 10 - 22/15/1974 /93



106.

107.

108.

m unka-
köri-

kulcsszám

109.

110. 

111.

112.

113.

A m u n k a k ö r

megnevezése
betöltéséhez szükséges

iskolai végzettség
és szakm ai képesítés

leírása

Repülőgép- Középfokú szakmai 
főszerelő végzettség, vagy 5 év feletti

gyakorlat, szakmunkás ké
pesítés

Repülőgép- Középfokú szakmai 
szerelő végzettség, vagy szakmun

kás képesítés

Szakmunkás I. M unkakörének megfelelő  
szakmunkás képesítés 

Szakmunkás II. M unkakörének megfelelő 
szakmunkás képesítés

Erőműkezelő I. Szakmunkás képesítés

Erőműkezelő II. Szakmunkás képesítés 
nélkül (betanított)

Gazdaság-
vezető
(főkertész)

Középfokú szakmai 
•képzettség, 10 éves 
szakmai gyakorlat

Gazdaság- Középfokú szakmai vég
vezető helyettes zettség, 5 éves szakmai 
(kertész) gyakorlat

Ide sorolhatók m unkakö
rüknek megfelelően a kü
lönleges munkán foglal
koztatottak és akik m unka
helye indokolja (nyomdai 
szakmunkás, esztergályos, 
gépjármű-, hajó, egyéb vízi
járm ű, motor, elektromos-, 
alváz- és egyéb segédbe
rendezés aggregátor szerelő, 
épület (hír-) -  villamossági 
szerelő, gépjárműkarosszéria

, hajólakatos, kovács, 
szerszámkészítő, optikus, 
fegyverjavító és készítő, 
gépjármű-, hajókészítő és 
javító stb.).

Ide sorolható minden olyan 
szakmunkás, aki nincs az 
I. kategóriába sorolva.

A gazdaság termelési tevé
kenységét szervezi, irányítja
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A m u n k a k ö r

m unka
köri megnevezése

kulcsszám

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

114. Kertész
(szakképzett)

115. Étteremvezető

116. Konyhafőnök 
konyhavezető

117. Részlegvezető 
szakács

Szakmunkás bizonyítvány A szerv parkjának, ker
tészetének gondozását ön
állóan vagy beosztottakkal 
végzi.

Vendéglátóipari érettségi 
vagy szakközépiskola

Szakács szakmunkás 
bizonyítvány

Szakács szakmunkás 
bizonyítvány

118. Önálló 
szakács, 
cukrász

119. Beosztott 
szakács

120. Étkezdevezető

121. Felszolgáló 
(pincér)

Szakmunkás 
bizonyítvány -

Szakmunkás
bizonyítvány

Szakmunkás 
bizonyítvány vagy 
10 éves gyakorlat

Szakmunkás
bizonyítvány

Felelős az étterem teljes 
felszereléséért, működéséért 
és a beosztottak munkájá
ért.

A konyha vezetője, a kony
hai dolgozók munkáját irá
nyítja, felelős az ételek 
minőségéért és mennyiségé
ért, a konyha leltári fel
szereléséért.

Nagyobb konyhai szerve
zeten belül a hozzá be
osztott személyzetet irányít
ja önállóan, vagy a konyha
főnök utasítása szerint. Az 
ételek előállításában maga 
is részt vesz.

Kisebb konyhát önállóan 
vezet, beosztottai is lehet
nek.

Irányítás mellett beosztott
ként dolgozik.

Felelős az étkezde teljes 
felszereléséért, működésé
ért, és a beosztottak m unká
jáért.

Ételt és italt szállít a  tálaló
helytől a fogyasztóhoz, az 
étkezőhelyiségeket, asztalo
kat, evőeszközöket az ét
kezéshez előkészíti, elvégzi 
a terítési és leszedési m un
kákat. Az élelemnek a 
főzéshez való előkészítésé
ben és az étkezdei fel
szerelés tisztántartásában 
részt vesz.
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A m u n k a k ö r

m unka- betöltéséhez szükséges
köri- megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám  és szakm ai képesítés

122. Raktárvezető I.

123. Raktár- 
vezető II.

125. Raktáros II.

126. Beszerző

127. Gondnok

Középfokú végzettség 
5 éven felüli raktárosi 
gyakorlat

Általános iskolai 
végzettség, 5 éven felüli 
raktárosi gyakorlat

Általános iskolai 
végzettség

Általános iskolai 
végzettség, beosztásának 
megfelelő anyagismeret

Középfokú végzettség 
vagy 5 év gyakorlat

Nagyobb, vagy több kisebb 
raktár vezetője beosztot
takkal. Irányítja az ad
minisztratív munkát, gon
doskodik a szakszerű táro
lásról, ellenőrzi a kiadás 
és bevételezés rendjét, egye
bekben a szakutasítás sze
rint dolgozik. Legalább 10 
beosztottal dolgozik.

A raktárban tarto tt álló
eszközöket és készleteket 
kezeli, a raktári készletek 
átvételével, tárolásával, ke
zelésével, megőrzésével és 
azok felhasználásával, illet
ve használatba vételével já 
ró tennivalókat lát el.  Be
osztottja is lehet.

M unkaköre megegyezik a
124. kulcsszámmal, beosz
tottja nincs.

A szállítási szerződésekben 
lekötött és az esetenként 
szükségessé váló anyagok 
beszerzéséről gondoskodik. 
A szállítmányok átvételénél 
és a készletek ellenőrzésénél 
közreműködik. Az anyago
kat minőség és mennyiség 
szerint veszi át. Beszerzé
sekkel kapcsolatban ön
állóan tárgyal.

Épület elhelyezési, kezelési, 
karbantartási feladatok el
végzését biztosítja a vonat
kozó szakutasítások szerint. 
A rendelkezésre álló sze
mélyzetet irányítja. Leg
alább 5 beosztottja van.
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A m u n k a k ö r

m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettség 

és szakm ai képesítés
leírása

128. Fényképész Legalább általános iskolai 
végzettség, szakágazatá
nak megfelelő vizsga

A szakutasítások szerint 
végzi munkáját.

129. Rajzoló Legalább általános iskolai 
végzettség, műszaki 
rajzolói, vagy egyéb 
rajzolói tanfolyam

Tervrajzok stb. előtervek 
alapján épületek, gyártmá
nyok rajzainak elkészítését 
önállóan végzi.

130. Laboráns Az előírt szakvizsga

131. Lemezíró
(rotaprint)

Gépíró vizsga

132. Indító

133. Gépjármű
vezető

Gépjárművezetői vizsga

134. Gépjármű-
vezető
(beszerző)

Gépjárművezetői vizsga, a 
beszerzői tevékenységének 
megfelelő szakismeret

135. Kazánfűtő I. Kazánfűtői szakvizsga Fűtői m unkát végez, ezen 
belül köteles elvégezni a 
kazán tisztítását, karban
tartását

136. Kazánfűtő I I . Képesítés nélkül Csak alacsony nyomású 
kazánoknál alkalmazható, 
feladata az I. alattival azo
nosak.

137. Felszolgáló
csoportvezető

Középfokú iskolai végzett
ség

138. Csoportvezető 
(földi utas
kísérő)

Középfokú iskolai 
végzettség

139, Földi
utaskísérő

Középfokú iskolai 
végzettség

140. Légi utaskísérő Középfokú iskolai 
végzettség és az előírt szak 
mai vizsga
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141.

142.

143.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

m unka
köri-

kulcsszám
megnevezése

A m u n k a k ö r

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

Üdülőgondnok Középfokú iskolai 
végzettség

Mozigépész

Film-pozitív
vágó

Középfokú iskolai 
végzettség, vagy 5 év 
feletti szakmai gyakorlat

Szakmunkás vizsga

Szakképzett egészségügyi munkakörök

Főápolónő Ápolónői szakképzettség 
és 5 éves gyakorlat

Osztályos Ápolónői szakképzettség
vezető ápolónő és 3 éves gyakorlat

Ápolónő

Gyermek
ápolónő

Vezető
műtősnő
(műtős)

Műtősnő
(műtős)

Ápolónői képesítés

Gyermekápolói
képesítés

Műtős asszisztensi 
képesítés

Műtős asszisztensi 
képesítés

Fekvőbeteg ellátó intézet 
valamennyi szakképzett 
középfokú egészségügyi és 
betegellátó osztályára be
osztott kisegítő dolgozó 
m unkáját szervezi és irá
nyítja, ellenőrzi.

Egy betegosztályra beosz
tott ápolók, segédápolók, 
valamint kisegítő személy
zet munkáját irányítja és 
ellenőrzi, kisebb osztályo
kon a betegápoló m unká
ban is részt vesz.

Irányítás mellett, beteg- 
ápolói teendőket végez.

Az osztályos vezető ápoló
nő, szülésznő irányítása 
alatt, csecsemő gyermek 
vagy újszülött osztályon 
gyermekápolói teendőket 
végez.

A műtőben a hozzá be
osztott dolgozó munkáját 
irányítja, ellenőrzi.

A műtőben irányítás alatt 
műtősi teendőket végez.
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m unka
köri

kulcsszám
megnevezése

A m u n k a k ö r

betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség

és szakm ai képesítés
leírása

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Vezető
szülésznő

Szülésznői képesítés 
és 3 év gyakorlat

Szülésznő Szülésznői képesítés

Diétás nővér Diétás nővéri képesítés

Fogtechnikai Fogtechnikusi képzettség 
labor vezető

A beosztott szülésznők, va
lamint a kisegítő személyzet 
munkáját irányítja és ellen
őrzi.

Irányítás mellett beteg
ápolói teendőket végez.

A betegek diétás élelmezé
sével kapcsolatos tennivaló
kat végez.

Beosztottak munkáját irá
nyítja.

Fogtechnikus Fogtechnikusi képzettség Irányítás mellett dolgozik.

Röntgen, Röntgen asszisztensi
labor asszisztens képesítés

Gyógytornász, Gyógytornász képesítés
mozgástherápiai
kezelő

Rendelőintézeti Asszisztens, vagy maga
vezető sabb szakképesítés, 5 év 
asszisztens szakmai gyakorlat

Rendelőintézeti Asszisztensi képesítés 
asszisztens

Vezető
csecsemő
ápolónő

Csecsemő
ápolónő

Csecsemő és 
gyermek
gondozónő

Csecsemő, vagy gyermek- 
gondozói szakképesítés,
3 év szakmai gyakorlat

A röntgenorvos diagnosz
tikai, therápiai és labora
tóriumi munkájában segéd
kezik.

Orvosi felügyelet alatt, ille
tőleg orvosi rendeletre 
gyógymasszást végez, mozgásgyakorlatokat

 bemutat 
és végeztet.

A beosztott asszisztensek 
és kisegítő dolgozók mun
káját irányítja és ellenőrzi.

A betegellátásban segéd
kezik.

Egy osztályba beosztott 
csecsemőápolók munkáját 
irányítja és ellenőrzi. 
Ápolási munkában maga 
is részt vesz.

Csecsemő, vagy gyermek- 
gondozói szakképesítés

Gondozónői képesítés Irányítás mellett dolgozik.
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A m u n k a k ö r

m unka- betöltéséhez szükséges
köri- megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám  és szakm ai képesítés

169. Szociális 
gondozónő

170. Gyermek
gondozónő 
oklevéllel 
bölcsödében 
óvodában

171. Gyógyszertári 
laboráns 
(gyógyszerész)

172. Hygiénikus 
(közegészség- 
ügyi ellenőr)

173. Boncmester

174. Boncsegéd

175. Egészségügyi 
beosztott

Ápolónői, vagy gondozónői 
képesítés

Gyermekgondozói
képesítés

Középfokú végzettség 
és tanfolyam

Közegészségügyi, járvány
ügyi ellenőri oklevél, 
vagy orvosi-felcseri 
oklevél

A gyógyszerész munkájá
ban segédkezik.

Közegészségügyi és járvány
ügyi munkát végez, s az 
ide vonatkozó rendelkezé
sek végrehajtását ellenőrzi.

Boncmesteri szakképesítés, 
vagy 5 évet meghaladó 
boncsegédi gyakorlat

Általános iskolai végzettség

Általános iskolai végzettség

IV. Képesítés nélküli kisegítő munkaköri csoport

181. Szállítómunkás

182. Segédmunkás

183. Kocsimosó

184. Kerti munkás

Mindennemű anyag, be
rendezés, gép, szállítását 
végzi.

Szakmunkásnak segédke
zik, szakképesítést, nem 
igénylő rakodási, anyagelő
készítési, takarítási felada
tokat végez.

Általános kocsimosói fel
adatokon kívül szervizmun
kákat is végez.

Szakképesítést nem igénylő 
fizikai munkát végez.
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A m u n k a k ö r

m unka- betöltéséhez szükséges
köri megnevezése iskolai végzettség leírása

kulcsszám és szakm ai képesítés

185. Kézbesítő

186. Liftkezelő

187. Eligazító

188. Telefonközpont 
kezelő

189. Konyhalány

190. Házfelügyelő 
(teljes m unka
idővel)

191. Szobalány

192. Raktárkezelő

193. Fegyveres 
polgári őr

194. Kapus (portás)

195. Éjjeliőr

196. Takarítónő

Liftkezelői vizsga

Postai levelek, ügyiratok, 
és egyéb küldemények kéz
besítését, átvételét végzi. 
A munkaidő kitöltése érde
kében egyéb, pl. küldönc 
stb. teendőkkel is meg
bízható.

Feladata az objektumokba 
ki- belépő személyek tájé
koztatása, belépőjegyek ki
adása.

Konyhai munkában uta
sítás szerint ételek elő
készítésében segédkezik.

Feladatát a vonatkozó szak
utasítás és közvetlen elöl
járója szabja meg.

Lakáskarbantartást és ház
tartási munkát végez.

Anyagbevételezési, kiadási, 
anyagkezelési, raktári nyil
vántartási stb. munkát irá
nyítás mellett végez.

Feladatát a közvetlen elöl
járó utasítása szerint végzi.

Feladatát a közvetlen elöl
járó  utasítása szerint végzi.

Feladatát a közvetlen elöl
járó utasítása szerint végzi.

Általános iskolai végzettség
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2. sz. melléklet

FELM O N D Á SI ÉRTESÍTŐ

Értesítem ..................................................  elvtársat, .......................................
...................................szül; h e ly , ............é v ..................... h ó ____n a p , .............
.........................................  anyja n e v e ,........................................... alatti lakost,
hogy 19-----  év ............................  hó -----  napjától fennálló m unka-
viszonyát az Mt. 26. §. (1) bekezdése alapján felmondom, m e r t; ...............
(a felmondás részletes indokolása).

A felmondás ideje: 1 9 . . . .  é v ............... hó . . . .  napjától 1 9 . . . .  év . . . .
............... hó . . . .  napjáig terjed. A munkavégzés alól 1 9 . . . .  év . . . .
...............  hó ___  napjától 1 9 . . . .  év ........................  h ó ___ napjáig
felmentem.

Az utolsó m unkában tö ltö tt napon esedékes m unkabérének és egyéb 
járandóságának felvétele, valamint m unkakönyvének, munkavállalói 
igazolási lapjának és társadalom biztosítási igazolványának átvétele 
v é g e t t .............................................................elvtársnál jelentkezzék.

Felhívom, hogy a használatára kiadott védőruhát (m unkaruhát),
m unkáltatói igazolványát, továbbá .................................................................
............................................................... elvtársnak adja át.

Ha a felm ondást magára nézve sérelm esnek tartja, a felmondólevél 
kézhezvételétől szám ított 15 napon belül -  halasztó hatállyal nem
bíró -  panasszal fordulhat a ............................................................................
mellett m űködő munkaügyi döntőbizottsághoz.

...................................................... 1 9 . . . .  é v ....................h ó ____ nap.

a szerv vezetője (parancsnoka)

A felmondási értesítés egy példányát átvettem :

.................................................. , 19------év .................................  h ó ___ nap.

dolgozó
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3. sz. melléklet

MELLÉKFOGLALKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE

A M unka Törvénykönyve végrehajtási rendelete (M t. V.) 34. § .  (1)

bekezdése alapján kérelmére hozzájárulok ahhoz, hogy ..........................

...............................................................  név, .........................................  szül. év

................................................................................  anyja neve, ........................

........................ ...........................................lak c ím e ,............................ vállalatnál

1 9 . . . .  év .......................................  hó . . . .  napjától kezdődően, napi

munkaidején túl .......................................................................  m unkakörben,

napi ............. órás elfoglaltságú, mellékfoglalkozású munkaviszonyt,
vállaljon. 

 

Engedélyem a visszavonásig érvényes.

................................................... 1 9 . . . .  év ............................  hó . . . . - n .

a szerv vezetője (parancsnoka)
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4. sz. melléklet

MÁSODÁLLÁS ENGEDÉLYEZÉSE

A M unka Törvénykönyve végrehajtási rendelete (M t. V.) 34. §. (1)

bekezdése alapján kérelmére hozzájárulok ahhoz, h o g y ........................

...............................................................név........................... szül. é v , ....................

.................................................... anyja neve, .. ........................................ lakcíme,

.........................................................vállalatnál 19. . . . é v ..................... hó . . . .

napjától kezdődően napi ( h e t i ) ...........órás munkaidőben m ásodállást
vállaljon.

Engedélyem a visszavonásig érvényes.

................................................... 19. . . .  év ............................. hó . . . . -n.

a szerv vezetője (parancsnoka)
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A K IN EV EZETT PO LG Á RI ALKALM AZOTTAK

5. sz. melléklet

szolgálati időhöz igazodó címei a munkaköri csoportok fokozataiban

M UNKAKÖRI CSOPORT

fokozata várako
zási idő 

év

I. Ügyintéző II. Ügyviteli III. Képesített 
kisegítő

IV. Képesítés nélküli 
kisegítő

munkaköri cím munkaköri cím munkaköri cím munkaköri cím

1. nincs

a ténylegesen 

betöltött 

munkakör 

megnevezése

I. oszt. 
irodafőtiszt

I. oszt. 
szakfőtiszt

I. oszt. 
szakaltiszt

2. 8 II. oszt. 
irodafőtiszt

II. oszt. 
szakfőtiszt

II. oszt. 
szakaltiszt

3. 6 III. oszt. 
irodafőtiszt

III. oszt. 
szakfőtiszt

III. oszt. 
szakaltiszt

4. 5 I. oszt. 
irodatiszt

I. oszt. 
szaktiszt

IV. oszt. 
szakaltiszt

5. 4 II. oszt. 
irodatiszt

II. oszt. 
szaktiszt

I. oszt.
szak-segédaltiszt

6. 4 III. oszt. 
irodatiszt

III. oszt. 
szaktiszt

II. oszt. 
szak-segédaltiszt

7. 3 I. oszt. 
irodasegédtiszt

I. oszt. 
segédszaktiszt

III. oszt. 
szak-segédaltiszt

8. 2 II. oszt. 
irodasegédtiszt

II. oszt. 
segédszaktiszt

IV. oszt. 
szak-segédaltiszt
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6. sz. melléklet

K I N E V E Z É S

A ............... / ................ számú BM u t........... pontja a la p já n ........................-t,

a k i ........... ..............................-n 19. . .  é v .................... h ó  . . . . -n született,

................................................anyja neve, ............................................ lakhely

a Belügyminisztérium ............................  (szerv megnevezése) kinevezett

polgári állománya ........... m unkaköri csoportjának . . . . . .  fokozatába

............................................. m unkaköri címmel kinevezem. Törzsilletménye

h a v i .............................. Ft.

M unkaköri illetménye h av i: .................................Ft.

M unkahelye: ..........................................................................................................

M unkakörének megnevezése: ............................................................................

Beosztásához megkövetelt iskolai végzettség: ................................................

Szolgálati idejének kezdő napja a beszámított munkaviszonyok alapján: 

19___ é v ...................................h ó ____ nap.

M unkaviszonyának kezdő napja az összes igazoltan munkaviszonyban

töltött ideje beszámításával: 1 9 . . . .  é v ............... .................hó . . . .  nap.

M unkaköri feladatai: ...........................................................................................

Munkahelye a foglalkoztató szerv székhelyén levő elhelyezési körletei 
(telephelyei) tekintetében változó.

Kinevezett dolgozóként teljesített szolgálati ideje alatt munkaviszonyával 
összefüggő kérdésekben a Munka Törvénykönyve és annak végrehajtási 
rendeletei, a belügyminiszter és a szolgálati felettesek utasításai a mérv
adók.

K e l t , ................................ ........ , 19. . . . é v .................... h ó  . . . . -n.

kinevezett polgári a kinevezésre jogosult
alkalm azott parancsnok
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7. sz. melléklet

ESKÜTÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Én .......................................................................... a M agyar Népköztársaság
Belügyminisztériumának kinevezett dolgozója esküszöm, hogy a M agyar 
Népköztársasághoz, annak népéhez, és A lkotm ányához m indenkor 
hű leszek; az A lkotm ányt és az alkotm ányos jogszabályokat m egtartom ; 
az állami és a szolgálati titkot megőrzőm; hivatali elöljáróimnak enge
delmeskedem; hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen és a 
nép érdekeinek szolgálatával teljesítem és minden igyekezetemmel 
azon leszek, hogy hivatali működésemmel a M agyar Népköztársaság 
fejlődését előmozdítsam.

K e l t , ................. ....................... ,. 19. . . . é v ....................h ó  . . . . - n.

a kinevezésre jogosult 
parancsnok

esküt tevő kinevezett 
dolgozó
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8. sz. melléklet

Á T M I N Ő S Í T É S

A .........../ ............számú BM u ta s í tá s ........... pontja alapján ......................

................................................ elvtársat, aki ................................................-n,

19. . . .  év .................... hó . . . . -n született, ..............................................

anyja neve, ............................................................................................. lakhelye

a .................................................... .. (szerv megnevezése) a ....................

m unkaköri c s o p o r t ................... fokozatába, m in t ..................... m unkaköri

cím, 19. . . .  év ..............................  hó . . . .  napján nyert kinevezést.

19. . . .  é v ........., ...................h ó ____ napjával kérelmére, beleegyezésével*

átminősítem a ............................................. (szerv megnevezése) a ................

m unkaköri c s o p o r t ............... fo k o z a tá b a ..................m unkaköri címmel.

M u n k ah e ly e :............................................................................................................

M unkakörének megnevezése: ............................................................................

M unkaköri ille tm é n y e :........................................... Ft.

M unkaköri feladatai: ...........................................................................................

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

kinevezésre jogosult 
parancsnok

átm inősített kinevezett 
dolgozó

* A nem kívánt szó törlendő!
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M UNKASZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a B M .........................................................................

(a szerv megnevezése), másrészről ...................................................................

( ............. szül. é v , ........................................... h e ly ,..........................anyja neve)

.......................... ..................................................... alatti lakos között, az alábbi

feltételek mellett:

1. A BM .........................................  (a szerv megnevezése) 19------- év

.....................................h ó ____ napjától alkalm azza Ö n t ............................

m unkakör betöltésére.

2. Személyi alapbérét a hatályos bérutasításban foglaltak szerint,

havi .......................... .. Ft-ban állapítom  meg, továbbá korpótlék

illeti meg, ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

3. Ez a munkaszerződés

-  határozatlan, illetve

-  határozott

19___ é v .................................hó ......... napjától

19___ é v .................................h ó ____ napjáig terjedő időre szól.*

4. A munkába lépés napjától szám ított ...........nap próbaidőnek tekin
tendő. A próbaidő ala tt a szerződő felek bármelyike a munkaviszonyt 
felmondás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.

5. A m unkavállaló kötelezi magát, hogy a munkakörével kapcsolatos 
feladatokat lelkiismeretesen, a megkívánható hozzáértéssel és kellő 
időben elvégzni, valam int a m unkája ellátásával kapcsolatban utasí
tásra jogosult vezetőjétől kapott parancsokat végrehajtja.

* A nem kívánt szöveget törölni kell.
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9. sz. melléklet
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6. Tudom ásul veszi a m unkavállaló, hogy a munkaviszonya alatt a 
tudom ására ju to tt szolgálati titkokat a munkaviszonya fennállása 
ala tt és annak megszűnése után, csak az arra jogosult személyekkel 
közölheti és e kötelezettségének megsértése esetén a munkaviszony 
megszűnése után is büntetőjogi felelősséggel tartozik.

7. Ez a munkaszerződés aláírásának napjától érvényes.

8. A munkaszerződésben nem szabályozott vagy a munkaviszony 
tartam a ala tt felmerülő munkaviszonnyal összefüggő minden kér
désben a Munka  Törvénykönyve és annak végrehajtási rendelkezéseit, 
illetve a Belügyminisztérium hatályban levő vonatkozó  utasításait 
kell alkalmazni.

Kelt: , 1 9 . . . .  év h ó ___ nap.

m unkavállaló alkalm azó szerv vezetője 
(parancsnok)

Jóváhagyom :

K elt: , 19___  év hó ___  nap.

jóváhagyásra jogosult 
aláírása
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