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2. sz. melléklet módosítva: 12/68. hely. ut.

A MAGYAR NÉPKÖZTáRSASáG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉnEK
2o. számú UTASÍTÁSA III/1. pontot módosítja a 9/1969. hely. int.

Budapest, 1959. julius 8 - á n.  

A BM. Egészségügyi Osztály állományába tartozó, a jelen utasí
tásban felsorolt beosztásaiban lévő orvosok, gyógyszerészek, 
egészségügyi középkáderek, kisegitő személyzet - a továbbiakban 
egészségügyi beosztottak - szolgálati viszonyával és illetmé
nyeivel kapcsolatos problémák rendezése, valamint az Egészség- 
ügyi Minisztérium lo/l959. Eü. számú utasításban foglaltak 
végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el:

I.
1./ A Belügyminisztérium egészségügyi szerveinek állományába 

tartozó orvosok - állományviszonyukra való tekintet nélkül - 
magánorvosi gyakorlatot nem folytathatnak.

2 ./ A Belügyminisztérium egészségügyi beosztottai egészségügyi 
szempontból kivánatos, kivételesen indokolt esetükben 
a BM.Egészségügyi Osztály vezetőjének előzetes engedélye 
alapján, képesítésükkel összefüggő mellékfoglalkozást vagy 
másodállást betölthetnek.
A mellékfoglalkozás vagy másodállás betöltésére engedélyt, 
csak a Belügyminisztérium szerveinél végzett tevékenység 
esetén akkor szabad adni, ha:
a./ a mellékfoglalkozás a rendes munkaidőn kivül végezhető és
b./ mind a mellékfoglalkozás, mind a másodállás esetében az 

a főfoglalkozás ellátását semmilyen formában nem aka
dályozza és azzal nem összeférhetetlen.

II.
1./ A jelen utasítás hatálya alá tartozó egészségügyi beosz

tottak részére alapilletményként a következők folyósíthatok:
a./ katonai rendfokozatuak esetében:

- rendfokozati illetmény, a tényleges rendfokozat után, 
a BM. egyéb beosztottaira érvényes rendelkezések 
szerint,
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- beosztási illetmény, a jelen utasitás 1. sz. mellék- 
letében foglaltaknak megfelelően,

- egészségügyi pótdij, a jelen utasitás 2 . sz. mellék
letében meghatározott mértékben és módon.

b./ polgári állományú beosztottak esetében:
- törzsilletmény, amely

az I. kategóriába sorolt beosztásokban havi 5oo.-Ft. 
a II. " "   "" "" 41o.-Ft.
a III. " " " " 37o.-Ft.

- beosztási illetmény, a jelen utasitás 1 . sz. mellék
letében foglaltaknak megfelelően,

- egészségügyi pótdij, az I. és II. kategóriába sorolt 
beosztásokban a katonai rendfokozatunkkal azonosan,

- korpótlék, a III. kategóriába sorolt beosztásokban a 
BM. egyéb polgári alkalmazottaira megállapított 
feltételek és sza bályok szerint,

2./ A jelen utasitás hatálybalépésekor magángyakorlatot foly
tató orvosok részére alapilletményként folyósítható:
a. / havibér az adott beosztással megegyező munkakörben

a lo/l959/Eü.K.ápr.rk./ Eü.M. számú utasításban 
meghatározott összegben,

b. / korpótlék a BM. egyéb polgári alkalmazottaira meg
állapított föltételek és szabályok szerint.

3./ Az egészségre veszélyes beosztásban lévők részére az
alapilletményen felül veszélyességi pótlékot kell folyó
sítani, a jelen utasitás 3 . sz. mellékletében meghatározott összegben.
A veszélyességi pótdijra jogositó beosztásokat a BM. 
Egészségügyi Osztály vozetője a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály vezetőjével egyetértésben határozza meg.

4./ A BM. Büntetésvégrehajtás Központi Kórház, az Országos 
Elmemegfigyelő, továbbá a budapesti- kalocsai, mária— 
nosztrai, sopronkőhidai, szegedi és váci országos börtö
nök kórházai jelen utasitás hatálya, alá tartozó egész
ségügyi beosztottainak-az alapilletményen és az esetleg 
folyósított veszélyességi pótlékon felül, külön pótlékot is kell folyósítani.
Ezen pótlék ha vi összege:
a./ orvosoknál 4oo. - Ft.
b./ egyéb beosztásokban 2oo.- Ft.

-  2 -

ÁBTL - 4.2 - 10-24/20/1959 /2



5./ A BM. rendőri szerveinél /ORFK.Bűnügyi Laboratórium, megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok/ azon rendőr- 
orvosai részére, akik boncolást is végeznek, havi 5oo.-Ft. 
boncolási pótdij jár.
A boncolásban boncsegédként közreműködő eü. tiszthelyet
teseket havi 25o.- Ft. boncolási pótdij illeti meg.

6. / Az ORfK . bűnügyi laboratóriumában szolgálatot teljesitő 
eü. középkáderek /laboráns, stb./ részére havi 25o.-Ft. 
eü. pótdij jár.

7 ./ Utasitásom ezen fejezetében foglaltak szerint kell meg
állapítani a Belügyminisztérium szerveinél mellékfoglal
kozásúként foglalkoztatott egészségügyi beosztottak 
illetményét is.

8./ A Belügyminisztérium egészségügyi intézményeinél főfog
lalkozású alkalmazottként foglalkoztatott, de az SZTK 
állományába tartozó egészségügyi beosztottak részére, 
amennyiben az SZTK-nál folyósított illetményük kevesebb 
mint amennyi a polgári állományviszony mellett a Belügy
minisztériumban lenne, illetménykiegészítést  lehet 
folyósítani.
Az illetménykiegészítés mértéke a két illetmény közötti 
különbözet 5o %-ig terjedhet. Az illetménykiegészítés 
mértékének megállapitására és engedélyezésére a BM.
Egészségügyi Osztály vezetője jogosult.

III.
1./ A jelen utasitásom hatálya alá tartozó egészségügyi be

osztottak tekintetében az illetmények személyszerinti 
megállapitását - országos viszonylatban - a BM. Egész
ségügyi Osztály vezetőjének hatáskörébe utalom.
Ezt a hatáskört a BM. Egészségügyi Osztály vezetője az 
általa meghatározott egyes beosztások esetében, egyes 
alsóbb egészségügyi szerv vezetőjére átruházhatja.

2./ A beosztásonként megszabott átlagos beosztási illetmények 
alapján számitott globális beosztási illetménykeretet:
a./ a II. és III. kategóriába sorolt beosztásoknál be 

kell tartani,
b./ az I. kategóriába sorolt beosztásoknál pedig annyival 

szabad túllépni, amennyit az egyes beosztási illet
mények módosítása - a jelen utasitás végrehajtásakor- 
szüksógessé tesz.
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3./ A beosztási illetménykeret alakulását a BM. Egészség
ügyi Osztály vezetője köteles nyilvántartani. A nyilván
tartás formáját a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály vezető
je határozza meg.

4./ A BM. Egészségügyi Osztály vezetője - utasításom I. fe
jezet 2./ pontjában foglaltaknak megfelelően - ez év 
augusztus hé 31 napjáig vizsgálja felül a BM. egészség- 
ügyi beosztottai által betöltött mellékfoglalkozásokat 
és:
a./ intézkedjék a nem kívánatos mellékfoglalkozások meg

szüntetése iránt,
b./ a mellékfoglalkozásuak nyilvántartásáról.

5./ Jelen utasitás — az 1957. évi 42.számú utasításom érvényé
nek egyidejű megszüntetésével - f. évi február 1 -i 
hatállyal lép érvénybe. Végrehajtásáról a BM. Egészségügy 
Osztály vezetője a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály ve
zetőjének végrehajtási utasítása alapján gondoskodik.

Bartos Antal sk. miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,Kapják:  Miniszterhelyettes elvtársak,
Országos parancsnokságok 2 pld*
Központi fő és önálló, osztály
vezetők,
BM. Egészségügyi Osztály 12 pld.
BM. Terv és Pénzügyi Főosztály ,2o pld.
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitánysá
gok 2 pld.
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1 . sz . m e llé k le t .

Orvosi és gyógyszerészi nunkakörök.

Beo.ill. Átlag Kategória
I. Osztálytörzs
le Eü.oszt. vezetője /orvos/ 28oo-3ooo 3ooo I.
2. Eü.oszt.vez.helyettes /orvos/ 2700-3 1 oo 29oo I.
3. Alosztályvezető /orvos/ 26oo-3ooo 28oo I.
4. Rendőrorvosi csop.vez. 26oo-3ooo 28oo I.
5. Orvos főelőadó 26oo-28oo 2.700 I.
6. Orvos előadó 2 1oo-25oo 23oo I.
7 . Főgyógyszerész 16oo-2ooo 18oo I.

II. Kórházak
/Korvin Ottó Kórház, Szamuelly TBC. Gyógyintézet, BV 
Kórház, Országos Elmemegfigyelő Intézet/.

. Központi

8. Kórházparancsnok /orvos/ 26oo-3ooo 28oo I.
9. Kórházparancsnok h./orvos/ 25oo-29oo 27oo I.
lo. Osztályvezető főorvos 25oo-29oo 27oo I.
11. Adjunktus szakorv. kép. 22oo—26oo  24oo I.
12. Alorvos szakorv. kép. 21oo-25oo 2 3 o o I.
13. Segédorv. szakorv. kép. 19oo-23oo 2 1 oo I.
14. Segédorvos szakorvos képe-

sités nélkül 1 4o0-I800 16oo I.
1 5 . Gyakornok orvos 12oo-16oo 14oo I.

III. Rendelőintézet.
16. Rend.int.parancsnok /orvos/ 25oo-29oo 27oo I.
17. Rend.int.pk.h./orvos/ 24oo-28oo 26oo I.
18. Rend.int.szakfőorvoa

bűnügyi laborvez.orvos 24oo-28oo 26oo I.
19. Rend.int.adjunktus 22oo-26oo 24oo I.
2o. Rend.int. szakorvos

üzemi vezető orvos 19oo-23oo 2 1oo I.
f
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— 2 —
Beo.ill. átlag Katogória

21. Rend. int. segédorvos 
tanosztályorvos 18oo-22oo 2ooo I.

22. Körzeti orvos 18oo-22oo 2ooo I.
2 3 . Fogorvosi munkát végző 

vizsgázott fogász 18oo-22oo 2ooo I.
IV. Eü. anyagraktár, gyógyszertárak.
24. Eü. anyagraktárvez./gyógysz. /l6oo-2 ooo 1800 I.
25 . Gyógyszertárvezető /gyógysz../l5oo-19oo 17oo I.
26. Beosztott gyógyszerész 

V. Országos Parancsnokságok.

1 4 o0-I800 I600 I.

27. Orsz.Pság vezető orvosa or
szágosan szervezett hivatásos 
eü. állománnyal 26oo-3ooo 28oo I.

28. Orsz.Pság vezető orvosa or
szágosan szerv.hiv.eü.áll. 
nélkül 23oo—27oo 25oo I.

29. Orsz.Pság vezető orvos h. 23oo-27oo 25oo I.
3o. Orvos főelőadó 2 1 oo-25oo 23oo I.
31. Orvos előadó 2ooo-24oo 22oo I.

VI. Budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok.

32. Bp-i rfkp. eü.oszt.vez. /orvos/ 25oo-29oo 27oo I.
33. Bp-i rfkp.eü.oszt.vez.h. 

/orvos/ 23oo-27oo- 25oo I.
34. Bp-i rfkp.bűnügyi orvos 

csop.vez. 23oo-27oo 25oo 1.
35. Bűnügyi orvos igazságügyi 

orvosi képesitéssel 22oo-26oo 24oo I.
36. Beosztott orvos I.

/5 évnél régebbi keletű szak
orvosi képesitéssel/ 22oo-26oo 24oo I.

37. Beosztott orvos II. 19oo-23oo 21oo I.
38. Megyei rfkp.vezető orvos 23oo-27oo _ 25oo I.
39. Megyei rfkp.beosztott orvos 

I. /5 évnél régebbi keletü 
szakorvosi képesitéssel/ 22oo-26oo 24oo I.
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Beo.ill. átlag Kategória

o Megyei rfkp.beosztott orvos 
II. 19oo-23oo 21oo I.

VII. Hőr. kerületek, karh. ezredek és zászlóaljak.
41. Hőr.ker.karh.ezr.vez.orvos 23oo-27oo 25oo I.
42. Hőr.zlj.karh.zlj.vezető orvos I.

/5 évnél régebbi keletű szakorvosi képesitéssel/ 22oo-24oo 23oo I.
43. Hőr.zlj.karh. zlj.vezető 

orvos II. 19oo-23oo 21oo I.

VIII. Büntetésvégrehajtás./A II. és V. pontokban foglaltakon kivül/
44. Börtönvezető orvos,

/a bp-i, váci, márianosztrai, 
szegedi;kalocsai és sopronkőhidai országos börtönkór- 24oo-28oo 26oo I.
házakban/

45. Börtönorvos I.
/a bp-i negyei börtön, a bp—i 
körzeti börtön, állampusztai, 
baracskai, pálhalmai munkahe
lyen/ 22oo-26oo 24oo I.

46. Börtönorvos II. 19oo-23o0 21oo I.

Szakképzett eü. munkakörök,
IX. Fekvőbeteg osztályok.
47. Kórházvezető ápolónő/a II. alatt felsorolt kórházakban,/ 1 2 oo-1 5 oo 1 4 oo II.
48. Osztályos vezető ápolónő

/a II.alatt felsorolt kórhá
za kban/ looo-1 3 oo 1 2 oo II.

49. Ápolónő magasabb képesítéssel 9oo-12oo ll00 II.
5o. Ápolónő 800-1100 looo II.
51. Gyermekápolónő 800-1100 looo II.
52. Elmeápoló 800-1100 looo II.
53. Főműtős asszisztens lloo-14oo 1 3 oo II.
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Beo.ill. Átlag Kategória
54. Műtős asszisztens 95o-125o 115o II.
5 5 . Diétás nővér 800-II00 looo II.
56. Vezető szülésznő l0oo-13oo 1 2 oo II.
57. Szülésznő- 9oo~lloo looo II.
X.Röntgen, laboratórium, fi zikotherápia.
58. Röntgen asszisztens 7oo-looo 9oo II.
59. labor asszisztens. 700-I000 9oo II.
60. . Fogtechnikai laborvezető l30o-1600 15oo II.
61. Fogtechnikus lo00-1300 1 2 oo II.
62. Gyógytornász 85o-lo5o looo II.
63. Mozgástherápiai kezelő 800-I000 95o II.

XI. g yógyszertárak«
64. gyógyszertári laboráns 

/gyógyszerész technika/ 7oo—9oo 85o II.
65. Műszerraktár részlegvezető 900—3.2 00 lloo II.

XLI .  Rendelőintézete Szervek, csapatok rendelői
66. Rend. int. vezető asszisztens looo-1 3 oo 1 2 oo I I .
67. Vezető asszisztens 75o-lo5o 95o II.
68. Asszisztens magasabb szakkép

zettséggel 7oo-looo 9oo II.
69. Rendelő /gond. int ./asszisztens 65o-85o 800 II.

XIII. Csecsemő és gyermekgondozás.
7o. Vezető csecsemőápoló 9o0- 1 2 00 lloo II. M

71. Csecsemő és gyermekgondozónő 800-II00 looo II.
XIV. Egyéb eü. m unkakörök.
72 .  Kulturfel. munkatherápiás műhe ly- 

vezető /TBC . Gyógyintézetben/ 700-I000 9oo III.
73. Boncmester 6oo-9oo 800 II.
74. Boncsegéd 600-800 7oo II.
75. Mütőssegéd 5 éves gyakorlaton 

felül vagy szakképesítéssel 800-II00 looo II.
76. Mütőssegéd 5 éves gyakorlatig 7oo-9oo 800 II.
77. Segédápoló /beteggondozó/ 600-800 7oo III.
78. Osztályos takarítónő 52o—62o 57o III.
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Egészségügyi pótdij.

I. kategória: a diploma megszerzésétől számitott

2 év után a beosztási illetmény lo %-a 
 15 %-a

8 ""  2o %-a
lo " " 25 %-a
15 " " 3o %-a2o —  " " 35 %-a
25 " " 45 a3o " " 5o %-a

II. kategória: a diploma, illetve szakképzettség megszer
zésétől számitott:

2 év után a beosztási illetmény 55 " " 8 %-a
8 " " lo %-a
lo " " 1 5 %-a
15 ” ” 2o a

" 2o " " 25 %-a
25 " " 3o %-a
3o " " 35 %-a

Megjegyzés:
1./ Az egészségügyi pótdijra való jogosultság és a pótdij

mértékének meghatározásánál a diploma, illetve a szakkép— 
zettség megszerzésének tényleges időpontját kell alapul 
venni.

2./ A pótdijat az erre való jogosultság időpontját követő hónap 
1 . napjától kezdődően kell folyósítani.

2 . s z . m e llé k le t .
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3 . sz . m e llé k le t .

Egészségügyi veszélyességi pótlékra 
jogositó beosztási helyek,

1. / Szamuely Tibor TBC Gyógyintézet valamennyi beosztása,
2. / Korvin Ottó Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi és

röntgen osztályának beosztásai.
3./ Az ORFK. Bűnügyi Laboratóriumának beosztásai,
4./ II/8 . Osztály egészségügyi beosztásai.
5./ A BV. Országos Megfigyelő és Elmegyógyintézet valamennyi 

beosztása.
6. / A BV. Országos Börtönkórház valamennyi beosztása.
7. / A BV. Váci Országos Börtönkórház valamennyi beosztása,
8.  / A BV. Központi Kórház tüdőosztályának, fertőző osztályának,

röntgen osztályának, laboratóriumának és mosodájának vala
mennyi beosztása.

9./ Az egészségügyi intézmények azon beosztásai, amelyekben,rend
szeresen fertőtlenitést és rovarirtást kell végezni,

Veszélyességi pótlék összege az egyes 
eü. beosztásokban,

Beosztás Veszélyességi pótlék havi
összege:

Szanatóriumi pk. l.llo. -
Kórházi és szanatóriumi oszt.vez. főorvos 99o.-
Rendelőintézeti szakfőorvos 79o.-
Kórházi, szanatóriumi adjunktus 73o,-
Rendelőintézeti szakorvos 76o.-
Kórházi, szanatóriumi alorvos \ 64o,-
Kórházi,szanatóriumi segédorvos, 
képesítéssel

szakorvosi
61o,~

Kórházi,szanatóriumi segédorvos, 
képesités nélkül

szakorvosi 45o.-
Szanatóriumi vezető ápoló 520.-

Osztályos vezető ápoló 43o.-
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Beosztás Veszélyességi pótlék havi
összege:

Ápoló /ápoló tts/ 37o.-
Műtős asszisztens 4oo.~
Rendelőintézetben vezető asszisztens 4oo.~
Szanatóriumi vezető asszisztens 36o.~
Röntgen laboratóriumi asszisztens  32o.~
Gondozó 27o.-
Gyógytornász 360
laboráns tts. 320.-
Boncmester tts. 32o.-
Műtős 31o.-
Segédápoló 250.-
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