
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R l U M SZOLGÁLATI HASZNÁLATBA!

10- 24/10/1971.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K

A 7/1971. számú miniszteri parancs végrehajtási utasításának (a 
továbbiakban: Parancs és Vh. ut.) 27. pontja értelmében a Belügy

minisztérium szerveinél állományban lévő orvosok és középfokú 
szakképzettségű egészségügyi dolgozók, valamint a belügyi egész

ségügyi intézmények nem egészségügyi személyzete illetményren
dezésének egyes kérdéseire a következő

1. Az orvosok és szakképzett egészségügyi beosztottak, valamint 
az egészségügyi intézményekben, illetőleg munkakörben fog
lalkoztatott polgári alkalmazottak (dolgozók) alapilletményeit 
az állományviszonyuknak megfelelő szabályok határozzák 
meg. E szerint:

a) A hivatásos állományúaknak
— a tényleges rendfokozatuknak megfelelő rendfokozati 

illetmény (Parancs 1. számú melléklete),
— az általuk betöltött szervezeti létszámhelyre vonatkozó 

bértétel határai között megállapított beosztási illetmény,
— szolgálati időpótlék (a hivatásos állományra vonatkozó 

általános szabályok — 7/1961. és 27/1967. számú mi
niszterhelyettesi utasítás — szerint)

jár.

A hivatásos állományviszonyú orvosi létszámhelyekre érvé
nyes beosztási illetményeket (bértételeket) jelen utasítás 1.
számú melléklete tartalmazza.

10. számú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1971. évi július hó 8-án.

u t a s í t á s t

adom ki:

I. Az egészségügyi beosztottak illetményei
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b) A kinevezett dolgozók
I,

— a munkaköri fokozatuk szerinti törzsilletményre,
-— a betöltött szervezeti helyre érvényes bértétel határai 

között megállapítható munkaköri illetményre (amelyet 
a 9/1971. számú miniszteri utasítás 4. számú melléklete 
határoz meg),

— minden betöltött 5 év szolgálati idő után a törzs- és 
munkaköri illetmény együttes összegének 2—2%-át ki
tevő korpótlékra

jogosultak.

c) A polgári alkalmazottakat a munkakörükre meghatározott 
alapbér és korpótlék illeti meg. A polgári alkalmazotti alap
béreket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az orvosok illetményének (beosztási, illetőleg munkaköri, pol
gári állományviszonyúak esetén alapbérének) megállapítása
kor a besorolásra jogosult parancsnokok a BM Egészségügyi 
Osztály véleményét előzetesen kérjék ki.

Munkahelyi pótlék

2. Munkahelyi pótlék jár azoknak az orvosoknak, akik munka
idejük túlnyomó részében alapellátást végeznek.
Az orvosi munkahelyi pótlék havi összege 300, —Ft.
A munkahelyi pótlékra való személy szerinti jogosultságot a 
BM Egészségügyi Osztály vezetője állapítja meg.

Egészségügyi veszélyességi pótlék

3. Az egészségre ártalmas beosztásokat betöltők részére, ameny- 
nyiben munkaidejüknek több mint felében fennáll az egész
ségi ártalom, egészségügyi veszélyességi pótlék jár..

A veszélyességi pótlék:
a) hivatásos állományú és kinevezett dolgozó orvosok és egész

ségügyi középkáderek esetében a beosztási, illetőleg munka
köri illetmény;

b) polgári alkalmazottak esetében az alapbér 
30%-a.
Az egészségügyi veszélyességi pótlékra jogosító munkahelye
ket, illetőleg beosztásokat (munkaköröket) a 3. számú mellék
let tartalmazza.

4. Tevékenységi körükön belül állandó jelleggel boncolást végző 
rendőrorvosok havi 800,— Ft boncolási pótlékra jogosultak.
A rendőrorvosi boncolásnál állandó jelleggel közreműködő 
egészségügyi beosztottak (egészségügyi tts., bonc-mester, bonc
segéd, stb.) boncolási pótléka havi 250,— Ft.
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Az orvosok boncolási pótlékra vonatkozó személy szerinti jo
gosultságát a BM Egészségügyi Osztály vezetője, a közremű
ködőkét a besorolásra jogosult vezető állapítja meg.

5. A munkahelyi-, boncolási-, a veszélyességi pótlék a pótlékra 
jogosító beosztásba (munkakörbe) kerülés napjától, illetve az 
abból történő áthelyezés napjáig jár. Folyósításukra a jogosító 
időtartam alatt az alapilletményekre vonatkozó szabályok 
irányadók.

II. Az illetmények felemelése

6. Az egészségügyi beosztásokban lévők illetményét az alábbiak 
szerint kell felemelni:
a) valamennyi hivatásos állományú egészségügyi beosztást be

töltő személy rendfokozati illetményét a parancsban meg
határozott mértékre,

b) a minisztériumi központi szerveknél, országos parancsnok
ságoknál hivatásos létszámhelyeket betöltő orvosok, gyógy
szerészek beosztási illetményét 200—600,— Ft határok kö
zött,

c) a területi szervek (főkapitányságok, határőr, karhatalmi, 
tűzrendészet! egységek) orvosi beosztásait betöltőkét az 
alapilletmény 20%-ának,

d) az egészségügyi intézmények (Korvin Ottó Kórház, Ren
delőintézet, szanatórium, gyógyüdülő) orvosainak illetmé
nyét az alapilletmény 16%-ának,

e) a kinevezett dolgozói létszámhelyet betöltő szakképzett és 
szakképzetlén egészségügyi dolgozókét az alapilletmény 12 
°'o-ának,

f) a polgári szerződéses alkalmazottakét az alapilletmény 
7 %-ának megfelelő keretben.

A minisztérium központi szerveinél, országos parancsnoksá
goknál foglalkoztatott orvosok, gyógyszerészek b., alpont sze
rinti beosztási illetmény emelésébe az engedélyezésre kerülő 
munkahelyi pótlékot és az egészségügyi veszélyességi pótlék 
emelkedését be kell számítani.
Az orvosok c—d., alpont szerint illetményemelési kerete 
mind az alapilletmény, mind a munkahelyi pótlék, egészség- 
ügyi veszélyességi pótlék, boncolási pótlék növekedésének 
költségszükségletét magában foglalja.
Az egyéb egészségügyi dolgozók illetményemelésének e—f., 
alpont szerinti mértéke csak az alapilletmény emelést tartal
mazza. Az esetleges egészségügyi veszélyességi pótlék emel
kedés azon felül jár.

Az illetményrendezés lebonyolítása

7. Az illetmény emeléssel egyidejűleg minden egészségügyi beosz
tott illetményét az állománykategóriája figyelembe vételével, 
jelen utasítás I. részében foglaltak alkalmazásával újból meg 
kell állapítani.
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A személy szerinti illetmények kialakításánál az eg'yes munka- 
területek és az azonos beosztásúak között a Parancs és Vh. ut.. 
elveinek megfelelően, differenciálni kell.

8. Az orvosok és gyógyszerészek személy szerinti illetményét a 
jelen illetmény rendezés során az .országos parancsnokságok 
vezető orvosainak és az egészségügyi intézmények parancs
nokának bevonásával az I. Főcsoportfőnökség Egészségügyi 
Osztály vezetője állapítja meg és erről az állományilag illetékes 
szerveket értesíti.
Az orvosokon — gyógyszerészeken — kívüli szakképzett és 
szakképzetlen egészségügyi dolgozókat és az egészségügyi in
tézmények egyéb — nem egészségügyi — beosztottait ez alka
lommal is a szerv (egység) illetmény megállapításra jogosult 
parancsnoka sorolja be.

9. Mind a szerveknél megállapított egészségügyi illetményeket, 
mind az orvosok központilag megállapított illetményét az állo
mányi hovatartozásuk szerint illetékes szerv besorolási jegy
zékébe — a Vh. ut. szabályai szerint — fel kell venni.

10. A szervek bérkereteinek megállapításánál a Terv- és Pénz
ügyi Csoportfőnökség a jelen utasítással engedélyezett illet
mény emelést megfelelően vegye figyelembe.

11. Az utasításban nem érintett és a végrehajtás során felmerülő 
kérdések megoldásáról a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
— az utasítás értelemszerű alkalmazásával, illetőleg kiegészí
tésével — gondoskodjék.

12. Az illetékes párt, szakszervezeti és KISZ-szerveket az illet
ményrendezést lebonyolító parancsnokok a végrehajtásba von
ják be.

Jelen utasításom kiadásával lép hatályba azzal, hogy az illetmény
emelést 1971. június 1-el kell végrehajtani. Egyidejűleg a 20/1959. 
számú miniszterhelyettesi, a 006/1963., a 11/1966., a 12/1968., a 
9/1969. I. Fcsf. számú és a 43- 67/1959. Terv- és Pü. Főo. számú 
utasításokat hatályon kívül helyezem.

Utasításomat az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Felkérem a párt és társadalmi szerveket, hogy utasításom végre
hajtásában — illetékességüknek megfelelően — a parancsnokokat 
támogassák.

K Ó N Y 1 G Y U L A  s.
r. vezérőrnagy 

m in iszterhelyettes

F elterjesz tv e : m in isz te r e lv társnak .
K ap ják : elosztó szerint.
K észü lt: 125 példányban .

_  4 _
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JVL

Egészségügyi Osztály

Beosztási illetm. csop.

1. sz. melléklet a 10/1971. sz. miniszterhelyettesi utasításhoz. 3» !

száma

Osztályvezető (főorvos) 5
Osztályvezető h. főorvos (alo. vez.) 7
Alosztályvezető (főorvos) 9
Alosztályvezető (főgyógyszerész) 11
Főorvos , 12

Egészségügyi Intézetek Parancsnoksága

Parancsnok (főorvos) 6
Rendelőintézeti igazgató főorvos 8
Főorvos (hygiénikus) 13
Főgyógyszerész 15
Osztályvezető főorvós (főszakorvos) 8
Osztályvezető főorvos 9
Rendelőintézeti főorvos (főszakorvos) 9
Rendelőintézeti főorvos 10
Gyógyüdülői főorvos 13
Körzeti-, üzemi-, kijáró orvos 15

III/I. Csoportfőnökség

Vezető orvos 12

III/l. Osztály
Vezető főorvos 12

III/2. Osztály

Vezető orvos 12

Határőrség Országos Parancsnokság 
Parancsnokság

Osztályvezető (főorvos) 9
Főorvos 13
Fogorvos 15

Kerület (Ny—D)
Vezető orvos 13
Orvos (zj-nál is) 15

Kerület (K—É)
Vezető orvos 13
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i3eosztási illetm. csop. 
száma

Határőr Ezred

Vezető orvos 13

Karhatalom Országos Parancsnokság 
Parancsnokság

Vezető, orvos - 10i
Orvos 13

Budapesti Karhatalmi Forradalmi Ezred

Vezető orvos 13

1. Őrségi Ezred

Vezető orvos 13

önálló Karhatalmi Zászlóalj

Vezető orvos 14

Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság

Vezető orvos 12
Orvos 15
Fogorvos 15

Kormányőrség Parancsnokság

Vezető orvos 12

Budapesti Kendőrfőkapitányság

Osztályvezető (főorvos) 10
Főorvos 13
Igazságügyi orvosszakértő 15
Bűnügyi hatósági orvos 15
Körzeti orvos 15

Megyei Rendőrfőkapitányságok

Vezető orvos 12
Orvos 15

II/I- 4. Osztály Orvosszakértői Alosztály

Alosztályvezető (főorvos) 10
Tudományos főmunkatárs 13
Főszakértő 13
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ORVOSI MUNKAKÖRÖK

A m u n k a k ö r

2. sz. melléklet a 10/1971. sz. miniszterhelyettesi utasításhoz.

I.

szama
Munkaköri

k̂ lcs:  megnevezése és besorolási feltételei illetmény

1. Osztályvezető főorvos 4000—6000
Szakmai képesítés: orvosi egyetem
Ebbe a munkakörbe sorolandó:í

— a fekvőbeteg ellátó intézmény szerve
zeti működési szabályzatában megálla
pított osztály orvos-vezetője

•*— a fekvőbeteg ellátó intézmény igazgató 
főorvosának közvetlen alárendeltségében 

, működő főorvos

2. Főorvos (csoportvezető) 3800—5800
Szakmai képesítés: orvosi egyetem 
Ebbe a munkakörbe sorolandó:

r
— osztályvezető főorvos vezetése vagy an

nak irányítása alatt működő főorvos,
— szakorvosi rendelőintézet (gondozó inté

zet) főorvosa, aki a szakrendelést vezeti 
és a hozzá beosztott orvos (orvosok) 
m unkáját irányítja,

— nem ősztályszervezetben működő orvos, 
vagy egyéb csoport orvos-vezetője

3. Adjunktus 3500—5500
Szakmai képesítés: orvosi egyetem

4. Alorvos 3300—5300
Szakmai képesítés: orvosi egyetem

5. Segédorvos "2800—4700
Szakmai képesítés: orvosi egyetem
A 3—5. kulcsszámú m unkakörbe sorolandó 
valamennyi intézmény beosztott orvosa a 
6—8. kulcsszámú m unkakört ellátók kivéte
lével.
A 3. kulcsszámú munkakörbe lehet továbbá 
sorolni azt a kiemelkedő szakmai m unkát 
végző, legalább 9 éves szolgálati idővel ren
delkező orvost is, aki m unkakörére előírt 
szakképesítés megszerzése óta 4 éves gyakor
lattal rendelkezik, ha az osztály m unkájának 
szervezete az adjunktusi besorolást indokolja.
Annak az orvosnak az illetményét, aki nem 
rendelkezik a m unkaköre ellátásához szüksé
ges szakképesítéssel, legfeljebb a m unkakör
re m egállapított bérhatár 60 %-ában lehet 
meghatározni.
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kulcs
száma megnevezése és besorolási feltételei

A m u n k a k ö r
i Munkaköri

illetmény

6. Orvos gyakornok 2000—3000
Szakképesítés: orvosi egyetem
Ebbe a m unkakörbe sorolandó két éves idő
tartam ra az a kezdő orvos, aki a szakorvosi 
képesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati 
időt kórházban tölti. Két év után a szakor
vosi képesítés megszerzéséig az 5. kulcsszá
mú munkakörbe kell átsorolni, azonban illet
ménye nem haladhatja meg a m unkakörre 
m egállapított bérhatár 40 %-át.

7. .. Körzeti orvos I. 3000—4800
Üzemorvos I.
Kijáró orvos I.
Szakmai képesítés: orvosi egyetem

8. Körzeti orvos II. 2600—4600 
Üzemorvos II.
Kijáró orvos II.
Szakmai képesítés: orvosi egyetem
A 7. kulcsszámú munkakörbe kell besorolni 
a körzet i orvosi, belgyógyászati szakorvosi, 
vagy üzemorvostani szakképesítéssel rendel
kezőket.
A 8. kulcsszámú munkakörbe kell besorolni 
az' előzőekben felsorolt szakképesítések vala
melyikével nem rendelkezőket mindaddig, 
míg nem rendelkezik betöltött 20 évi gyakor
lattal.

II.

Egyéb egyetemi végzettségűek munkakörei

1. Intézetvezető gyógyszerész 3000—4700 
(raktárvezető gyógyszerész)
E munkakörbe kell sorolni a fekvőbeteg-ellátó 
intézmények gyógyszertárának vezetőjét is.

2. Gyógyszerész 2700—4400
Ide sorolandó a beosztott gyógyszerész.
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A m u n k a k ö r

ku3cs" megnevezése és besorolási feltételeiszama

III.
Szakképzett egészségügyi munkakörök

1. Intézetvezető főnővér (főápolónő)
Szakmai képesítés: középfokú egészségügyi 
szakképesítés, intézetvezetői képesítés, 5 év 
feletti szakmai gyakorlat.
Ebbe a munkakörbe kell besorolni az önálló
an működő egészségügyi intézmény, intézet 
azon vezető beosztású dolgozóját, aki az in
tézmény egészére kiterjedően irányítja, ellen
őrzi valamennyi középfokú egészségügyi 
szakképesítésű, és egészségügyi kisegítő dol
gozó m unkáját.

2. Osztályvezető ápolónő 
Vezető szülésznő
Szakmai képesítés: 3 év feletti szakmai gya
korlat, vezetői képesítés, középfokú egészség- 
ügyi szakképesítés.
Ebbe a m unkakörbe lehet besorolni a fekvő
betegellátó intézménynek azt a dolgozóját, 
aki a szervezeti — működési szabályzatban 
m egállapított betegosztály szakképzett egész
ségügyi, és egészségügyi kisegítő dolgozójá
nak m unkáját irányítja.
Ebbe a m unkakörbe sorolható be továbbá a 
fekvőbeteg ellátó intézet műtőjében a hozzá 
beosztott dolgozók m unkáját irányító műtős 
asszisztensi szakképesítéssel rendelkező fő
műtős (vezető) asszisztens.

3. Nővér (ápolónő) I.
Asszisztens I.
Ebbe a munkakörbe sorolható be a beosztott 
eü. középfokú szakképesítéssel rendelkező 
dolgozó, akinek kettő vagy több középfokú 
egészségügyi szakképesítése van és m unka
köre ellátásához szükséges középfokú egész
ségügyi képesítésen felül olyan szakképzett
séggel rendelkezik, amely m unkaköre ellátá
sához hasznos (pl.: műtősnői, intenzív therá- 
piás ápolónői, m unkakört betöltő ápolónői, 
gyermekápolónői, stb.).

4. Nővér (ápolónő) II.
Asszisztens II.
Ebbe a munkakörbe sorolható be az a dolgo
zó, aki a m unkaköre ellátásához szükséges 
középfokú egészségügyi szakképesítést a két 
éves nappali tagozatos szakiskolán vagy ez
zel egyenértékű szaktanfolyamon szerezte 
(pl.: ápolónő, gondozónő, szülésznő, röntgen 
labor-asszisztens, gyógyszertári asszisztens, 
gyógytornász, mozgástherápiai kezelő, táp ta
lajmester, histotechnikus, közegészségügyi 
ellenőr, orvos-segéd, rendelőintézeti asszisz
tens, diétás nővér, stb.).

Munkaköri
illetmény

2000—3400

1800—3100

1600—2900

1400—2600
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A m u n k a k ö r
_ illetmény

^ S- megnevezése és besorolási feltételei Munkaköriszarna.

5. Egészségügyi dolgozó 1400—2400
alsófokú szakképesítéssel
Ebbe a munkakörbe sorolandó az a dolgozó, 
aki a m unkaköre ellátásához szükséges, egy 
évnél rövidebb időtartam ú szaktanfolyamon 
szerzett szakképesítéssel rendelkezik (pl.: ké
pesítéssel rendelkező boncmester, műtős-se
géd, fürdőmester, iszapmester, stb.)

IV.
Egyéb egészségügyi munkakörök

1. Segédnővér 1200—2200 
Segéd-asszisztens
Ebbe a m unkakörbe sorolandó az a szakképe
sítéssel nem rendelkező dolgozó, aki egyéb
ként középfokú egészségügyi szakképesítés
hez kötött feladatot lát el.
(pl.: boncmester, bonc-segéd, segédápolónő, 
tanfolyamos asszisztens, műtős-segéd képesí
tés nélkül)

2. Osztályos takarítónő 1200—2000
Ebbe a munkakörbe kell besorolni a folya
matosan üzemelő egészségügyi intézetekben 
azokat a betanított m unkát végző dolgozókat, 
akik az osztályos m unkában részt vesznek és 
emellett takarítási feladatokat is végeznek..

O 
't -V
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V
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3. sz. melléklet a 10/1971. sz. miniszterhelyettesi utasításhoz.

EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ
BEOSZTÁSOK

1. A Szamuely Tibor Gyógyintézet tüdőgyógyászati, sebészeti 
(mellkasi) osztályai, tüdőgondozója, röntgen és laboratóriumi 
részlegeinél,

2. A Korvin Ottó Kórház és Szakorvosi Rendelőintézet laborató
riumi röntgen, izotóp, kórbonctani osztályainál.

í '
3. A II/I- 4. Osztály Orvosszakértői Alosztályán.

A felsorolt szerveknél egészségügyi veszélyességi pótlékra igényt 
, adó beosztások (munkakörök)

Orvosi beosztások

— kórházi,, gyógyintézeti, rendelőintézeti osztályvezető főorvos,
— a II/I- 4. Osztály Orvosszakértő Alosztály orvosi beosztásai, .
— kórházi, rendelőintézeti, gyógyintézeti adjunktus, szak-

— osztályos vezető ápolónő,
— ápolónő (diétás nővér),
— vezető műtősnő,
— műtős,
— röntgen-labor, vezető asszisztens,
— röntgen-labor, asszisztens,
— gyógyintézeti vezető asszisztens (gondozó),
— kulturfelelős,
— gyógytornász,
— táptalajmester,

orvos,

kórházi, gyógyintézeti alor 
t o o  Yvrr-’i  I £\yc

Szakképzett és szakképzetlen egészségügyi 
beosztások

— segédápolónő,

A melléklet készült: 64 példányban.
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