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A Belügyminisztérium testületi tagjainak nyugellátására vonatkozó 
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Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3102/1960. sz. határozatát 
és a Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének erre vonatko

zóan kiadott 10—21/10— 1960. számú utasítását.

A  Kormányhatározat szövege vastag betűvel,
a végrehajtási utasítás szövege normál betűvel van szedve.

Készült: 1600 példányban

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /10 /1960 /3



Szám: 10—21/10/1960.

A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK

0010. számú 
P A R A N C S A

Budapest, 1960. július 6-án.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3102/1960. 
számú határozatát a Belügyminisztérium katonai rendfokozatú 
testületei tagjainak nyugellátásáról, valamint e határozat vég
rehajtási utasítását kiadom.
A határozat ismertetésével kapcsolatban

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3102/ 

1960. számú határozatát, valamint e határozat végrehaj
tási utasítását a vezetők (parancsnokok) tanulmányozzák 
át és az egész személyi állománnyal 1960. szeptember hó 
1-ig ismertessék.

2. A BM. Személyzeti Főosztály és a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály gondoskodjon arról, hogy a határozatot és annak 
végrehajtási utasítását a személyzeti, valamint pénzügyi 
szervek valamennyi beosztottja megismerje.

Biszku Béla s. k.,
belügyminiszter
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A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1958. évi
40. számú tvr. 54. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Belügyminisztérium testületi tagjainak és a testületi 
tagok családtagjainak nyugellátását a következők szerint sza
bályozza:

A HATÁROZAT HATÁLYA
1. A határozat rendelkezéseit alkalmazni kell a Belügymi

nisztérium testületeinek katonai rendfokozatú, hivatá
sos állományú tagjaira (a továbbiakban: testületi tagok), 
a továbbszolgáló és a sorozott állományú tagjaira, a -tes
tületi feladatok ellátását elősegítő személyekre, valamint 
ezek családtagjaira.

1. A Kormányhatározat rendelkezéseit alkalmazni 
kell:
a) rendőrség,
b) a kormányőrség,
c) a határőrség,
d) a karhatalom,
e) a légoltalom,
f.) a büntetésvégrehajtás,
g) az állami tűzoltóság
hivatásos állományába tartozó katonai rendfoko
zatú testületi tagokra, továbbá
h) a határőrség,
i) a karhatalom, 
j a légoltalom
első tényleges szolgálatot teljesítő sorozott, ideig
lenes tényleges szolgálatot teljesítő tartalékos és 
továbbszolgáló tagjaira, valamint
k) az önkéntes rendőrre,
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l) az önkéntes tűzoltóra,
m) a testületi feladatok ellátásába bevont, illetőleg 

a feladatok ellátását elősegítő polgári szemé
lyekre.

2. Nem terjed ki a határozat hatálya a Belügyminisztérium 
testületeinek irodai rendfokozatú tagjaira és polgári al
kalmazottaira. Ezek nyugellátására az 1958. évi 40. sz. 
törvényerejű rendelet és a végrehajtásáról szóló 
67/1958. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet vonatkozik.

I. Fejezet
A HIVATÁSOS TESTÜLETI TAGOK 

ÉS CSALÁDTAGJAIK NYUGELLÁTÁSA

Szolgálati nyugdíj

3. Szolgálati nyugdíjra jogosult az a testületi tag, akinek 
legalább 25 évi szolgálati ideje van.

2. Azt a testületi tagot, akinek a Belügyminisztérium 
személyi állományából való leszerelésekor 25 évi 
szolgálati ideje van, nyugállományba kell helyezni.

3. Nem lehet nyugállományba helyezni azt a testületi 
tagot, akit a bíróság jogerős ítélettel társadalom- 
biztosítási nyugdíj igényétől megfosztott, továbbá 
a Határőrség, Karhatalom, Légoltalom állomá
nyába tartozók esetében azt, aki rendfokozatáról 
lemondott és emiatt a 16/1959. számú miniszteri 
parancs 44. pontjának alapján szereltek le.

4. A testületi tag szolgálati nyugdíjra nyugállo
mányba helyezéssel válik jogosulttá abban az eset
ben is, ha:
— belügyi szolgálatra egészségügyi okból vált al

kalmatlanná,
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— elbocsátására a nyugdíjigény érintése nélkül 
katonai bírósági ítélet alapján került sor,

— elbocsátását fegyelmi okból rendelték el.

4. A szolgálati idő számítására az Elnöki Tanács 1959. évi
105. sz. határozata 38., illetve 67. pontjának rendelke
zéseit kell alkalmazni.

5. A szolgálati idő számítására a 14/1959. számú mi
niszterhelyettesi utasítás 2—7. pontjában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

5. A szolgálati nyugdíj összegét a nyugállományba helye- 
lyezést megelőző utolsó 12 hónapi összilletmény egy 
havi átlagának alapulvételével kell megállapítani. Az 
összilletmény megállapításánál számításba kell venni a 
rendfokozati és beosztási illetményt, a nyugdíj járulék 
alá eső pótlékokat, valamint az esetlegesen folyósított 
baleseti járadék összegét.

6. A szolgálati nyugdíj megállapításának alapjául 
szolgáló illetményátlagot, a nyugállományba helye
zést megelőző utolsó 12 havi tényleges illetmény 
figyelembevételével kell számítani.

7. Ha a testületi tag az említett 12 hónapi idő egy- 
része alatt betegség miatt csökkentett illetmény
ben részesült, erre az időre is a teljes összegű illet
ményt kell az illetményátlag számításánál figye
lembevenni.

8. A nyugdíjazáskor egészségügyi veszélyességi pót
lékot élvező testületi tagok nyugdíjalapjának meg
állapításánál, az egészségügyi veszélyességi pót
lékot csak akkor lehet figyelembevenni, ha azt a 
testületi tag nyugállományba helyezését közvetle
nül megelőzően legalább 36 hónapon át kapta. El 
kell tekinteni e rendelkezéstől az esetben, ha a 
nyugállományba helyezés egészségi okból elő-
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állott olyan szolgálatképtelenség miatt történt, 
amely a beosztás egészségügyi veszélyeztetettsé
géből eredt.

9. Ha a testületi tag fegyelmi eljárás, vagy előzetes 
letartóztatás, illetve helyőrségi fogdabüntetés 
miatt nyugdíjazását megelőző egy éven belül bizo
nyos ideig szolgálatot nem teljesített és ezért erre 
az időre illetményét részben, vagy egészben be
szüntették, a nyugdíjalap megállapításánál csak a 
részére a nyugdíjazását közvetlenül megelőző 12 
hónap alatt ténylegesen folyósított illetményt sza
bad figyelembevenni. Ha azonban emiatt a nyug
díjalap kiszámításánál alapulvehető összeg több 
mint két hónapi illetménnyel csökkenne, a fegyel
mi okból nyugdíjazott testületi tag kérheti a 
belügyminisztertől annak engedélyezését, hogy a 
két hónapi illetmény összegét meghaladó illet
ménykiesés a nyugdíjalap megállapításánál ne szá
mítson be.
Az erre vonatkozó kérelmet, az illetékes személy
zeti szerv útján kell előterjeszteni.

6. Az 5. pont szerint meghatározott illetményátlag helyett 
a 25. szolgálati év betöltését megelőző 12 hónapi ossz- 
illetmény egy havi átlagát kell alapulvenni, ha ez ked
vezőbb.

10. Ha a testületi tag szolgálati idejének kezdő idő
pontjától 25 év eltelt, a 25. szolgálati év betölté
sét megelőző utolsó 12 hónapi illetményét rögzí
teni kell. A 25. szolgálati év előtti 12 hónapi illet
ményről az illetékes pénzügyi szervnek (illetmény 
számfejtőhelynek) három példányban ,,Igazolás”-t 
kell készíteni. Az ,,Igazolás”-t, az elkészítő szerv 
vezetője és a hatáskörileg illetékes személyzeti 
szerv vezetője írja alá. Az ,,Igazolás” egy példá
nyát az érintett személy illetményszámfejtési irat-
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gyűjtőjébe kell lerakni, azonban az igazolásban 
foglaltakat az illetményszámfejtőlapon is fel kell 
jegyezni.
A feljegyzés alkalmával a számfejtőlapot piros tin
tával le kell vonalazni és a következő sorban: 
„Szolgálati idő kezdete: év, hó, nap, 25. szolgálati 
év betöltésének időpontja: év, hó, nap. Megelőző 
egy év alapulvételével számított havi •illetményát
lag .........Ft” szöveget kell feltüntetni és a szám
fejtő aláírásával ellátni.
Az illetményszámfejtést, a levonalazást megelőző 
teljes számfejtési sor lehozásával a következő sor
ban kell folytatni.
Az „Igazolás” második példányát a hatáskörileg 
illetékes személyzeti szervnek kell megküldeni, 
ahol a testületi tag személyi anyagában kell elhe
lyezni, a harmadik példányt az érintett személy 
részére kell kiadni.
Ha a testületi tag illetményátlaga rögzítése szem
pontjából figyelembevehető 25. évét több szervnél 
tölti, úgy az igazoláshoz szükséges adatokat annak 
a szervnek kell beszerezni, amelyiknél az érintett 
személy a 25. szolgálati éve betöltésekor szolgála
tot teljesít.
A Kormányhatározat hatálybalépésekor 25 évi 
szolgálati idővel rendelkező személyeknél az 1959. 
évi január hó 1-től 1959. évi december hó 31-ig 
ténylegesen kifizetett illetményeket és pótlékokat 
kell rögzíteni.

7. A szolgálati nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegé
szítésből áll:

a) a törzsnyugdíj összege az 5., illetőleg a 6. pont sze
rint számított átlagos havi illetmény 50 százaléka,
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b) a nyugdíjkiegészítés a törzsnyugdíjnak annyi száza
léka, ahány évi szolgálati ideje a nyugállományba he
lyezettnek az 1929. évi január 1. napja és nyugállo
mányba helyezésének időpontja között van.

11. A nyugdíjkiegészítés szempontjából a szolgálati 
időt a 14/1959. számú miniszterhelyettesi utasítás 
2 — 7. pontjai szerint kell számítani.
Ha az ily módon számított szolgálati idő nem teljes 
év, a teljes évet meghaladó töredékidőt figyelmen- 
kívül kell hagyni.

8. A szolgálati nyugdíjat teljes összegben csak addig lehet 
folyósítani, amíg a nyugdíjas munkaviszonyba nem lép, 
vagy keresőfoglalkozást nem kezd. A munkaviszonyban 
álló nyugdíjas részére a szolgálati nyugdíjat azonban 
teljes összegben kell folyósítani arra a naptári hónapra, 
amelyben a munkabére az 500,— Ft-ot nem haladja 
meg.

Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkabére a havi 
500,— forintot meghaladja, a szolgálati nyugdíjból 
olyan hányadot lehet folyósítani, amely munkabérét a 
szolgálati nyugdíj megállapításánál alapulvett illet
ményátlagra egészíti ki. A folyósítható hányad azonban 
a szolgálati nyugdíj: 50 százalékát nem haladhatja meg.

Azokra a naptári hónapokra, amelyekben a munkavi
szonyban álló nyugdíjas munkabére a szolgálati nyug
díj megállapításánál alapulvett illetményátlagot megha
ladja, a szolgálati nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.

Szüneteltetni kell a szolgálati nyugdíj folyósítását azok
ban a naptári hónapokban is, amelyekben a nyugdíjas 
keresőfoglalkozást folytat. A keresőfoglalkozást folyta- 
tatók körét a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjá
ról szóló törvényerejű rendelet végrehajtási rendeletei 
határozzák meg.
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12. Keresőfoglalkozásúnak kell tekinteni azt a nyug
díjast:
a) akinek iparengedélye van,
b) akinek hasznot hajtó jogosítványa van,
c) aki orvosi, ügyvédi, vagy mérnöki magángya

korlatot folytat,
d) aki kereső tevékenységet folytató munkaközös

ség (ügyvédi, földmérői, oktatói munkaközös
ség) tagja,

e) aki mezőgazdasági termelőszövetkezet tagja és 
egy naptári éven belül 120 (nőtagja: 80) munka
egységnél több munkaegységet teljesít,

f) aki, vagy akinek a vele együttélő házastársa 
olyan gazdasági tevékenységet folytat, amely 
után a mezőgazdasági lakosság általános jöve
delemadóját köteles fizetni, ha jövedelemadója 
alapján vélelmezett jövedelme a havi 500,— 
Ft-ot meghaladja,

g) aki gazdaságilag művelhető földingatlanát ha
szonbérbeadás útján hasznosítja, ha a haszon
bérbeadott földterület után a bérlő (bérlők) ter
hére kivetett mezőgazdasági lakosság általános 
jövedelemadója alapján vélelmezett jövedelme, 
a havi 500,— Ft-ot meghaladja,

h) aki munkaviszonyon kívül végzett egyéb tevé
kenysége (megbízás, stb.) alapján egy naptári 
hónapban összesen 500,— Ft-ot meghaladó dí
jazásban részesül.

13. Ha a mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjaként 
dolgozó nyugdíjas [12. pont e.) alpontja] egy nap
tári éven belül 120 (nőtagja: 80) munkaegységnél 
többet teljesít, a szolgálati, illetőleg a rokkantsági
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nyugdíj folyósítását annyi hónapon át kell szüne
teltetni, ahányszor az említett munkaegységnél tíz
zel több munkaegységet szerzett a naptári év tel
jes tartama alatt. Egy naptári évben teljesített 
munkaegységek alapján a nyugdíj folyósítását leg
feljebb 12 hónapon át lehet szüneteltetni.

14. A 12. pont f.) alpontjában megjelölt nyugdíjasnak 
a nyugellátás korlátozása szempontjából figye
lembevehető jövedelmét — az adóév egész tar
tama alatt — az előző adóévre kivetett jövedelem
adó alapján kell vélelmezni. Adóév közben a jö
vedelmet megszűntnek tekinteni, illetőleg kisebb 
összegű jövedelmet vélelmezni csak abban az eset
ben lehet, ha a mezőgazdasági lakosság általános 
jövedelemadójának fizetésére kötelezett nyugdíjas 
az ennek alapját képező földingatlanát egészben, 
vagy részben pénzbeni vagy természetbeni ellen
szolgáltatás nélkül mezőgazdasági termelőszövet
kezetnek, illetve felajánlás útján az államnak adta 
át. Ilyen esetben a jövedelem változását az átadás 
naptári hónapjának első napjától kell számítani.

15. A 12. pont f.) alpontjában említett jövedelem vélel
mezésénél figyelmenkívül kell hagyni azután a 
földingatlan után kivetett mezőgazdasági lakosság 
általános jövedelemadóját, amely a nyugdíjas há
zastársa tulajdonát képezi és korábban sem volt a 
nyugdíjas tulajdonában. Ezt a rendelkezést és a 
14. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell abban az esetben is, ha a nyugdíjas gazdasági
lag művelhető földingatlanát haszonbérbeadás út
ján hasznosítja. Ha az ilyen nyugdíjas, vagy há
zastársa a haszonbérbe adott földingatlanra tekin
tet nélkül kötelezett a saját, vagy házastársa tevé
kenysége alapján a mezőgazdasági lakosság általá
nos jövedelemadójának a fizetésére, vagy egyéb-
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ként elkülönített földterület alapján köteles a jö
vedelemadót fizetni, a jövedelemadó együttes ösz- 
szege alapján kell a korlátozás szempontjából vé
lelmezhető jövedelmet figyelembe venni.

16. Ha a szolgálati, illetőleg a rokkantsági nyugdíj
ban részesülő nyugdíjasnak a 12. pont h.) alpont
jában megjelölt tevékenységéért kapott díjazása 
egy naptári hónapban 500, —Ft-nál több, de a 
nyugdíjának kétszeres összegét nem haladja meg, 
nyugdíjának folyósítását egy naptári hónapra kell 
szüneteltetni. Ha azonban az egy naptári hónap
ban kapott díjazás több a nyugdíj kétszeres ösz- 
szegénél, a nyugdíj folyósítását annyi naptári hó
napra kell szüneteltetni, ahányszor az egy naptári 
hónapban kapott összes díjazás a nyugdíj kétsze
res összegét — a törtrész figyelmenkívül hagyá
sával — meghaladja. Ha a nyugdíjas nyugdíjának 
szüneteltetése alatt a 12. pont h.) alpontjában meg
jelölt tevékenységéért újabb díjazásban részesült, 
a szüneteltetés tartamát annyi naptári hónappal 
kell meghosszabbítani, ahányszor az egy-egy nap
tári hónapban kapott összes újabb díjazása a nyug
díj kétszeres összegét meghaladja. Egy-egy nap
tári hónapban összesen kapott díjazás miatt a nyug
díj folyósítását legfeljebb 12 hónapon át lehet 
szüneteltetni, illetőleg a szüneteltetés tartamát leg
feljebb 12 —12 hónappal lehet meghosszabbítani.
Nem lehet keresőfoglalkozást folytatónak tekin
teni
a) az iparengedéllyel, vagy hasznothajtó jogosít

vánnyal rendelkező teljesen vak nyugdíjast, ha 
az iparűzésből, illetőleg a hasznothajtó jogo
sítványból eredő jövedelme a havi 1000,— 
Ft-ot nem haladja meg,
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b) a népi ülnökként működő nyugdíjast e műkö
désével kapcsolatban,

c) a feltalálói, újítási díjban részesülő nyugdíjast 
abban az esetben sem, ha találmányának vagy 
újításának kivitelezésében kísérletre, illetve 
megvalósításra vonatkozó szerződés alapján 
közreműködik,

d) azt a nyugdíjast, aki és akinek a vele közös 
háztartásban együttélő házastársa a tulajdonu
kat képező és haszonbérbe adott gazdaságilag 
művelhető földingatlanukat az államnak fel
ajánlották, de az állam azt nem fogadta el, a 
felajánlástól számított egy évig, feltéve, hogy 
haszonbért nem kapnak (pl. a haszonbérleti 
szerződésben a haszonbérlő csak a fenntartás
hoz szükséges felújítást és javítást, esetleg 
rendkívüli felújítás és javítás költségeit, vala
mint a közterhek viselését vállalta, a haszon- 
bérbeadó pedig haszonbért nem kötött ki, vagy 
azt elengedte),

e) azt a nyugdíjast, aki a szerzői jog védelme alatt 
álló irodalmi, művészi, vagy tudományos alko
tásáért díjazásban részesül,

f) azt a nyugdíjast, aki irodalmi, művészi, vagy 
tudományos alkotásáért, illetőleg műszaki meg
oldásra irányuló művéért pályadíjban részesül,

g) azt a nyugdíjast, aki irodalmi, művészi, vagy 
tudományos tevékenységével szerzett érdemek 
elismeréseként az állam által adományozott díj
ban (Kossuth-díj, stb.) részesül.

A nyugellátásoknak munkaviszony és keresőfog
lalkozás címén történő korlátozásáról szóló rendel
kezések alkalmazása szempontjából a munkavi
szonyból származó munkabért, valamint az utasítás 
12. pontjának f .h .)  alpontjában meghatározott te-
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vékenységből származó jövedelmeket egybe kell 
számítani.

18. Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjas jelen utasí
tás 12. pontjának f.)-h.) alpontjában meghatározott 
tevékenységéből származó jövedelme a havi 500 
Ft-ot meghaladja, a szolgálati és a rokkantsági 
nyugdíj folyósítását a munkabér és a jövedelem 
együttes összegének figyelembevételével kell a 12. 
pont rendelkezései szerint szüneteltetni.

19. Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjasnak az uta
sítás 12. pontjának f.)-h.) alpontjában meghatáro
zott tevékenységéből származó jövedelm e a havi 
500,— Ft-ot nem haladja meg, a szolgálati és a 
rokkantsági nyugdíjat a munkabér és a jövedelem 
együttes összegének figyelembevételével a mun
kaviszonyban álló nyugdíjas testületi tagokra vo
natkozó korlátozó rendelkezések szerint kell folyó
sítani, illetve korlátozni.
A mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadó
jának fizetésére kötelezett nyugdíjas jövedelmét 
az 5/1959. (V. 8.) Mü. M. számú rendelet II. mel
léklete alapján kell megállapítani.

9. Ha a szolgálati nyugdíjas újból valamely fegyveres tes
tület hivatásos állományába lép, ennek a szolgálatnak 
tartamára nyugdíját szüneteltetni kell. Az újabb fegy
veres testületi szolgálat megszűnése esetén azonban a 
nyugdíjas kérheti szüneteltetett szolgálati nyugdíjának 
folyósítása helyett szolgálati nyugdíjának újra történő 
megállapítását, ha a hivatásos állományban töltött újabb 
szolgálata a három évet eléri, vagy meghaladja.

20. A BM. által nyugállományba helyezett szolgálati, 
illetve rokkantsági nyugdíjasnak újabb hivatásos 
állományba történő visszavételére vonatkozó állo-
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mányparancsot a BM. Terv- és Pénzügyi Főosz
tálynak meg kell küldeni.
A BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály az állomány
parancs alapján a szolgálati nyugdíj folyósításának 
szüneteltetésére, illetve rokkantsági nyugdíj ese
tén megszűntetésére, hivatalból intézkedik.

21. Ha a szolgálati nyugdíjas a tényleges állományba 
vétele után a szolgálati kötelmek végrehajtása köz
ben, vagy következtében bekövetkezett baleset 
alapján baleseti járadékra válik jogosulttá, szol
gálati nyugdíjának újbóli folyósításakor a baleseti 
járadék 50 százalékával a szolgálati nyugdíját nö
velni kell.

22. Ha pedig három évi, illetve ezt meghaladó újabb 
szolgálat alapján a szolgálati nyugdíjat újból meg 
kell állapítani, a megállapítás alapjául szolgáló 
újabb illetmény figyelembevételénél a baleseti já
radék összegét be kell számítani.

23. Ha az újból szolgálatot teljesítő szolgálati nyugdí
jas a szolgálati kötelmek végrehajtása közben, 
vagy következtében keletkezett baleset miatt rok
kanttá válik, részére a szolgálati nyugdíj helyett 
rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha ez a 
jogosultra kedvezőbb.
A szolgálati kötelmekkel összefüggésbe nem hoz
ható megrokkanás esetén a szolgálati nyugdíj he
lyett rokkantsági nyugdíjat megállapítani nem 
lehet.

10. Az ideiglenes szolgálatra behívott nyugdíjasok szolgá
lati nyugdíját, a munkaviszonyban álló nyugdíjasokra 
vonatkozó rendelkezés szerint kell folyósítani, illetve 
korlátozni.
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Rokkantsági nyugdíj

11. Rokkantsági nyugdíj jár szolgálati idejétől függetlenül 
annak a testületi tagnak, akit baleset (sérülés), vagy be
tegség következtében keletkezett 67 százalékot elérő, 
vagy ezt meghaladó mértékű munkaképességcsökkenése 
miatt rokkantsági nyugállományba helyeznek.

12. A rokkantsági nyugdíj összegét az 5. pont szerint szá
mított illetményátlag alapulvételével kell megállapí
tani.

24. A rokkantsági nyugdíj megállapításának alapjául 
szolgáló illetményátlag számításánál az utasítás 
6. — 9. pontjában foglalt rendelkezést is alkal
mazni kell.
Ha a testületi tagot, nyugállományba helyezését 
megelőző hat hónapon belül érdemei elismeré
seként soronkívül előléptetik, a rokkantsági nyug
díját, az előléptetés után kapott illetményének 
havi átlaga alapján kell megállapítani.

13. A rokkantsági nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegé
szítésből áll.

14. A rokkantsági törzsnyugdíj összege:

I. csop. II. csop. III. csop. 
tartozó rokkantnak

a) szolgálati kötelmek végrehaj
tása közben, vagy következ
tében keletkezett baleset, v. 
betegségből eredő rokkantság 
esetén az alapulvett illet-
ményátlag 70 % -a, 65 % -a, 60 %-a

b) egyéb okból eredő rokkant
ság esetén az alapulvett illet
ményátlag 60 % -a, 55 %-a, 50 %-a
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15. Az I. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképessé
gét teljesen elvesztette és mások gondozására (ápolására) 
szorul,
a II. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképessé
gét teljesen elvesztette, de mások gondozására (ápolá
sára) nem szorul,
a III. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképessé
gét legalább 67 százalékban elvesztette.

16. Nyugdíjkiegészítés címén a 4. pont szerint megállapított 
szolgálati idő 7. pont b.) alpontjának megfelelően szá
mított minden éve után a 14. pontban meghatározott 
törzsnyugdíjnak egy-egy százaléka jár.

25. A nyugdíjkiegészítés számításánál az utasítás 11. 
pontjában foglalt rendelkezést is alkalmazni kell.

17. A rokkantsági nyugdíjat teljes összegben csak addig le
het folyósítani, amíg a nyugdíjas munkaviszonyba nem 
lép, vagy keresőfoglalkozást nem kezd. A munkavi
szonyban álló nyugdíjas részére a rokkantsági nyugdí
jat azonban teljes összegben kell folyósítani arra a nap
tári hónapra, amelyben a munkabére az 500.— Ft-ot 
nem haladja meg. Szüneteltetni kell a rokkantsági nyug
díj folyósítását azokban a hónapokban, amelyekben a 
nyugdíjas keresőfoglalkozást folytat.

18. Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkabére a havi 
500,— Ft-ot meghaladja:
a) a szolgálati kötelmek végrehajtása során, vagy követ

keztében keletkezett balesetből, vagy betegségből 
eredő rokkantság alapján megállapított rokkantsági 
nyugdíjnak legfeljebb 75 százalékát,

b) egyéb okból eredő rokkantság alapján megállapított 
rokkantsági nyugdíjnak pedig legfeljebb 50 százalé
kát lehet folyósítani. -

— 18 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /10 /1960 /19



19. Ha a 18. pont szerint folyósítandó nyugdíjhányad és a 
munkabér együttes összege a rokkantsági nyugdíj alap
jául szolgáló illetmény összegét meghaladná, a folyósí
tott nyugdíj hányadot csökkenteni kell. Az így csökken
tett nyugdíjhányad azonban
a) a szolgálati kötelmek végrehajtása közben, vagy kö

vetkeztében keletkezett balesetből, vagy betegségből 
eredő rokkantság alapján megállapított rokkantsági 
nyugdíj 50 százalékánál,

b) egyéb okból származó rokkantság alapján megállapí
tott rokkantsági nyugdíjnak 33 százalékánál keve
sebb nem lehet.

20. A 18. és 19. pont szerint folyósítható nyugdíjhányadot 
a rokkantság fokára tekintet nélkül a III. csoportba tar
tozó rokkant részére járó rokkantsági nyugdíj alapul
vételével kell folyósítani.

26. A rokkantsági nyugdíjnak munkaviszony alatt fo
lyósítható hányadát:
a) ha a megrokkanás oka a szolgálati kötelmek 

végrehajtásával összefüggő, akkor a szolgálati 
eredetű, III. csoportbeli rokkantság esetén járó,

b) ha a rokkantság nem szolgálati eredetű, akkor 
az egyéb okból eredő III. csoportbeli rokkant
ság esetén járó

rokkantsági nyugdíj alapulvételével kell megálla
pítani.

21. A rokkantsági nyugdíj, a rokkantság tartamára jár. A 
rokkantság megszűnését követő 5 éven belül történt 
újabb megrokkanás esetében a rokkantsági nyugdíjra a 
jogosultság feléled.

27. Ha a rokkantság foka megváltozik, a változáshoz 
képest a nyugdíj összegét újból meg kell állapí-
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tani. A nyugdíj leszállítását, vagy megszüntetését 
az orvosi vizsgálat napját követő második hónap 
első napjától kezdődően, felemelését pedig az or
vosi megállapítás napját követő hónap első nap
jától kezdődően kell foganatosítani.

28. A rokkantsági nyugdíjnak a rokkantság megszű
nését követő öt éven belüli feléledése esetén a rok
kantsági nyugdíjat abban az esetben is a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály állapítja meg, ha a jogosult 
korábbi nyugállományba helyezését követően pol
gári munkaviszonyban állott.

29. Nyugdíjkiegészítés szempontjából a polgári mun
kaviszony alapján szerzett szolgálati időt is figye
lembe kell venni.

30. Az előző rendelkezésektől eltérően a társadalom- 
biztosítási szervek állapítják meg a rokkantsági 
nyugdíjat abban az esetben, ha a volt testületi tag 
rokkantságának megszűnését követő 24 hónapi 
munkaviszony alapján rokkantsági nyugdíjának új 
igényként való megállapítását kéri.

22. Nyugállományba helyezés nélkül leszerelt személy ré
szére rokkantsági nyugdíjat — e határozat alapján — 
a leszerelést követően csak akkor lehet megállapítani, 
ha a leszerelés egészségromlás miatt történt és a meg
rokkanás a leszerelést, illetőleg a táppénzsegélyezés be
fejezését követő két éven belül következett be.

31. Egészségromlás miatt nyugállományba helyezés 
nélkül leszerelt testületi tag rokkantsági nyugdí
ját a leszerelést követő két éven belül történt meg
rokkanás esetén a kormányhatározat alapján akkor 
is a leszerelést megelőző illetményátlag figyelembe 
vételével kell megállapítani, ha a jogosult a lesze
relést követően munkaviszonyban állt és munka
bért kapott.
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A leszerelést követő munkaviszony tartamát azon
ban a nyugdíjkiegészítés számításánál figyelembe 
kell venni.

23. Ha a rokkantsági nyugdíjasnak a rokkantság megszűné
sekor 25 évi szolgálati ideje van, részére a megszünte
tendő rokkantsági nyugdíj helyett szolgálati nyugdíjat 
kell megállapítani.
Azt az időt, amely alatt a nyugdíjas rokkantsági nyug
díjban részesült, a szolgálati nyugdíjra jogosultság szem
pontjából szolgálati időként kell figyelembevenni, illető
leg a rokkantsági nyugdíj megállapításáig szerzett szol
gálati időhöz hozzá kell számítani. Ezt az időt azonban 
nyugdíjkiegészítés szempontjából figyelembevenni nem 
lehet.

32. A rokkantság megszűnésekor a rokkantsági nyug
díj helyett járó szolgálati nyugdíjat annak az illet
ményátlagnak a figyelembevételével kell megálla
pítani, amely a rokkantsági nyugdíj alapjául szol
gált.

33. Azt az időt azonban, amely alatt a rokkantsági 
nyugdíj folyósítását munkaviszony fennállása miatt 
korlátozták, a nyugdíjkiegészítés szempontjából 
figyelembe kell venni.

24. Abban az esetben, ha a rokkantsági nyugdíjas újból va
lamely fegyveres testület hivatásos állományába lép, 
nyugdíját meg kell szüntetni. Az újabb fegyveres tes
tületi szolgálat megszűnése esetén ha rokkant, rokkant
sági nyugdíját újra meg kell állapítani.
Az így megállapított nyugdíj összege azonban a korábbi
nál kevesebb nem lehet.
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Baleseti járadék

25. Baleseti járadék szolgálati időre tekintet nélkül jár an
nak a testületi tagnak, akinek munkaképessége szolgá
lati kötelmek végrehajtása közben, vagy következtében 
keletkezett baleset, vagy betegség miatt 15 százalékot 
meghaladó mértékben csökkent. Baleseti járadék, illetve 
rokkantsági nyugdíj megállapítása tekintetében a szol
gálati kötelmek végrehajtása közben, vagy következté
ben keletkezett balesettel azonos elbírálás alá kell vonni 
azt a balesetet is, amely a testületi tagot szolgálati he
lyére, illetve onnan vissza, menetközben éri.
25 százalékot meg nem haladó munkaképességcsökkenés 
esetén a baleseti járadék legfeljebb két évig jár.

34. A 25 százalékot meg nem haladó munkaképesség
csökkenés alapján járó baleseti járadék két évi 
időtartamába nem lehet beszámítani azt az időt, 
amelyre a jogosult azért nem kapott baleseti jára
dékot, mert munkaképességének csökkenése a 15 
százalékot nem haladta meg.

35. A két évi folyósítási időtartam elteltével megszűn
tetett baleseti járadékra a jogosultság feléled, ha 
a munkaképcsségcsökkenés utóbb három egymást 
követő hónapon át a 25 százalékot meghaladja. Eb
ben az esetben a baleseti járadék az állapot rosz- 
szabbodásának orvosilag megállapított időpontjá
tól jár. Ha a munkaképességcsökkenés ismét 26 
százalék alá száll, a 15 százalékot azonban megha
ladja, a baleseti járadék újból legfeljebb két évig 
jár.

26. A baleseti járadék összegét a baleset bekövetkezésének, 
illetőleg a betegség megállapításának hónapját megelőző 
12 hónapi összilletmény egy havi átlaga alapulvételével 
kell megállapítani.
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36. Ha a testületi tag balesetét megelőzően 12 hónap
nál rövidebb időre kapott illetményt, (munkabért) 
a baleseti járadékot e rövidebb időre kapott illet
mény alapulvételével kell megállapítani

37. Ha a testületi tag a balesetét megelőző 12 havi idő
tartam során magasabb beosztásba került (előlép
tetik) baleseti járadékát e magasabb beosztása alap
ján járó illetmény figyelembevételével kell meg
állapítani.

27. A baleseti járadék összege:
a) 16—25 százalékos munkaképességcsökkenés eseté

ben (1. fokozat), az illetmény 8 százaléka,
b) 26 — 35 százalékos munkaképességcsökkenés eseté

ben (2. fokozat), az illetmény 10 százaléka,
c) 36—49 százalékos munkaképességcsökkenés eseté

ben (3. fokozat), az illetmény 15 százaléka,
d) 5 0 —66 százalékos munkaképességcsökkenés eseté

ben (4. fokozat), az illetmény 30 százaléka.

28. Ha a sérült munkaképességcsökkenése a 67 százalékot 
eléri, vagy meghaladja, leszereléséig részére a negyedik 
fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani és folyó
sítani.
38. Ha a sérült részére szolgálatban való visszatartása 

miatt 67 százalékot elérő, vagy meghaladó munka
képességcsökkenésére tekintettel 4. fokozatú bal
eseti járadékot állapítottak meg, a leszereléskor 
a baleseti járadék helyett rokkantsági nyugdíjat 
kell megállapítani a baleseti járadék alapjául szol
gáló illetményátlag figyelembevételével.

39. Ha azonban a sérült leszerelésekor szolgálati nyug
díjra válik jogosulttá, a rokkantsági nyugdíj he
lyett szolgálati nyugdíjat kell megállapítani, fel-
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téve, hogy ennek a megállapítása a jogosultra ked
vezőbb. Ebben az esetben a szolgálati nyugdíjat a 
leszerelést megelőző 12 hónapi illetmény figyelem - 
bevételével kell megállapítani, illetményként azon
ban a 4. fokozatú baleseti járadék összegét is szá
mításba kell venni.

29. Ha a sérült munkaképességcsökkenése állapotrosszabbo
dás miatt fokozódik, a baleseti járadék összegét a bal
eseti járadék korábbi megállapításánál alapulvett illet
mény figyelembevételével újból meg kell állapítani. Ha 
azonban az állapotrosszabbodás újabb baleset következ
ménye, a baleseti járadék összegét az újabb balesetet 
megelőző illetmény figyelembevételével kell megállapí
tani, ha ez a jogosultra kedvezőbb.

40. Ha a baleseti járadékos állapota újabb baleset 
miatt rosszabbodik, és emiatt a járadék összegét 
az újabb balesetet megelőző illetmény alapján kell 
megállapítani, a korábbi baleseti járadék összegét 
is illetményként kell figyelembevenni.

30. Ha a sérült munkaképességcsökkenése állapotrosszabbo
dás, vagy újabb baleset miatt a 67 százalékot eléri, vagy 
meghaladja és leszerelik, részére a 11.—23. pontokban 
foglaltak szerint rokkantsági nyugdíjat kell megállapí
tani.

41. Ha a sérült munkaképességcsökkenése állapotrosz- 
szabbodás miatt a 67 százalékot eléri, vagy meg
haladja, a rokkantsági nyugdíjat a baleseti jára
dék alapjául szolgáló illetmény figyelembevételé
vel kell megállapítani.
Ha azonban az állapotrosszabbodás újabb baleset 
következménye, a rokkantsági nyugdíjat az újabb 
balesetet megelőző illetmény figyelembevételével 
kell megállapítani és a korábbi baleseti járadék
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összegét illetményként kell számításbavenni, fel
téve, hogy ez a jogosultra kedvezőbb.

31. A baleseti járadékot a szolgálat alatt és ennek megszű
nése után, munkaviszonyra, vagy keresőfoglalkozásra te
kintet nélkül, korlátozás nélkül kell folyósítani.

Özvegyi nyugdíj

32. Özvegyi nyugdíjra (ideiglenes özvegyi nyugdíj) jogosult 
a férj halálától számított egy éven át:
a) a testületi tag özvegye, és
b) a szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjas özvegye.

42. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évi tartamába 
be kell számítani azt a két hónapot, amelyre az öz
vegy a meghalt testületi tag jogán a kettő havi 
illetményét megkapta.

33. Az özvegyi nyugdíj (állandó özvegyi nyugdíj) egy éven 
túl is megilleti a feleséget, ha
a) férjének halálakor 55. életévét betöltötte, vagy
b) férjének halálakor egészségromlás, illetőleg testi, 

vagy szellemi fogyatkozás következtében legalább 
kétharmadrészben munkaképtelen, vagy

c) férjének halálakor legalább két, árvaellátásra jogo
sult gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

d) férje szolgálati kötelmek teljesítése közben, vagy kö
vetkeztében halt meg.

43. Az utószülött gyermeket úgy kell tekinteni, mint 
akinek eltartásáról az özvegy már férjének halála
kor gondoskodott.

34. Állandó özvegyi nyugdíjra válik jogosulttá a feleség, ha:
a) 55. életévét eléri, vagy munkaképességének kéthar-
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mad részét elveszti, feltéve, hogy férje halálakor a 
40. életévét már betöltötte, vagy

b) férjének halálakor 40. életévét ugyan még nem töl
tötte be, de férje halálától számított 15 éven belül 
munkaképességének legalább kétharmad részét el
veszti.

35. A 33. pont c) alpontjában foglalt rendelkezés alkalma
zása szempontjából nem lehet figyelembevenni azt az ár
vaellátásra jogosult gyermeket, aki 18. életévét betöl
tötte és közép-, vagy középfokú iskolai tanulmányok 
folytatása címén részesül árvaellátásban.

36. Az az özvegy, akinek férje a házasság megkötésekor 60. 
életévét már betöltötte, ideiglenes, vagy állandó özvegyi 
nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasság
ból (együttélésből) gyermek származott, vagy a házas
társak a házasság megkötése után 5 évig együtt éltek.

37. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és annak 
a feleségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideje külön 
él, az ideiglenes özvegyi nyugdíj az egyéb feltételek mel
lett is csak abban az esetben jár, ha férjének halálakor 
tartásdíjban részesült.
Az özvegyi nyugdíj összege a tartásdíj összegénél több 
nem lehet.

38. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és an
nak a feleségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideje 
külön él, az állandó özvegyi nyugdíj az egyéb feltételek 
fennállása mellett is csak abban az esetben jár, ha
a) férjének halálakor tartásdíjban részesült, vagy
b) az állandó özvegyi nyugdíjra jogosultság feltételei a 

különéléstől számított 15 éven belül következnek be 
és a feleség tartásra való érdemtelenségét a bíróság 
nem állapította meg.
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39. Özvegyi nyugdíjra jogosult a feleséggel egyenlő feltéte
lek mellett az a nő (élettárs) is, aki a meghalt férfivel, 
annak halálát közvetlenül megelőzően legalább egy éven 
át együtt élt, ha az együttélésből gyermek származott 
és a férfi az apaságot elismerte, vagy azt a bíróság jog
erősen megállapította.
Özvegyi nyugdíjra jogosult az az élettárs is, aki a meg
halt férfivel, annak haláláig, legalább 10 éven át együtt 
élt.

40. Az a feleség, akinek férje eltűnt és az eltűnést a bíróság 
jogerősen megállapította, ugyanúgy jogosult özvegyi 
nyugdíjra, mintha férje meghalt volna.
Az eltűnést a belügyminiszter is megállapíthatja.
Ezt a rendelkezést az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra 
jogosultság elbírálása során is alkalmazni kell.

41. Mind az ideiglenes, mind az állandó özvegyi nyugdíj 
megszűnik, ha az özvegy újból házasságot köt.

42. A rokkantság címén megállapított állandó özvegyi nyug
díj megszűnik, ha az özvegy rokkantsága megszűnt.

43. Két, árvaellátásra jogosult gyermek címén megállapított 
özvegyi nyugdíj megszűnik, ha már egy gyermek sem 
jogosult az árvaellátásra. Ebből a szempontból nem lehet 
árvaellátásra jogosultnak tekinteni azt a 18. életévét be
töltött gyermeket, aki közép-, vagy középfokú iskolai ta
nulmányok folytatása címén részesül árvaellátásban.

44. Feléled az özvegyi nyugdíjra a jogosultsága annak az 
özvegynek, akinek az özvegyi nyugdíja nem újabb há- 
zaságkötés folytán szűnt meg, ha az özvegyi nyugdíj 
megszűnésétől számított 15 éven belül megrokkan, vagy 
az 55. életévét eléri.

45. A testületi tag özvegyének járó nyugdíj:
a) ha a férj halála nem a szolgálattal összefüggő okok
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miatt következett be, annak a rokkantsági nyugdíj
nak 50 százaléka, amely a férjet az elhalálozás idő
pontjában, a szolgálati kötelmek teljesítésétől függet
lenül bekövetkezett III. csoportbeli rokkantsága ese
tén megillette volna,

b) ha a férj a szolgálati kötelmek teljesítése közben, 
vagy következtében veszíti életét, az özvegyi nyugdíj 
50 százaléka annak a rokkantsági nyugdíjnak, amely 
a férjet szolgálati kötelmekkel összefüggésben kelet
kezett II. csoportbeli rokkantság esetén a halál idő 
pontjában megillette volna.

46. A szolgálati nyugdíjban részesülő nyugdíjas özvegyének 
.járó özvegyi nyugdíj, a meghalt férj részére megállapí
tott szolgálati nyugdíj 50 százaléka.

47. A rokkantsági nyugdíjas özvegyének járó özvegyi nyug
díj:
a) ha a rokkant férj halála a szolgálati kötelmek teljesí

tésével összefüggésbe nem hozható, annak a rokkant
sági nyugdíjnak az 50 százaléka, amely a meghalt 
férjet a nyugdíjazás időpontjában a szolgálati kötel
mek teljesítésétől függetlenül bekövetkezett III. cso
portbeli rokkantsága esetén megillette, vagy meg
illette volna,

b) ha a férj halála a szolgálati kötelmek teljesítése köz
ben, vagy következtében keletkezett rokkantságából 
ered, az özvegyi nyugdíj 50 százaléka annak a rok
kantsági nyugdíjnak, amely a férjet a szolgálattal 
összefüggésben keletkezett II. csoportbeli rokkant
sága esetén a nyugdíjazás időpontjában megillette, 
vagy megillette volna.

48. A hősi halált halt testületi tag özvegyének járó özvegyi 
nyugdíj 70 százaléka annak a rokkantsági nyugdíjnak, 
amely a férjet szolgálati kötelmek végrehajtása során,
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vagy következtében keletkezett balesetből, vagy beteg
ségből eredő II. csoportbeli rokkantsága esetén a halál 
időpontjában megillette, vagy megillette volna. Az így 
megállapított ellátás összege azonban havi 800,— Ft-nál 
kevesebb nem lehet.
Erre az ellátásra azonban csak az a feleség jogosult, aki 
az elhunyt testületi taggal, annak haláláig, együtt élt.

44. Ha a hősi halott különélő feleséget, illetőleg elvált 
nőt vagy özvegyi nyugdíjra jogosult élettársat ha
gyott hátra, az özvegyi nyugdíjat annak a rokkant
sági nyugdíjnak az 50 százalékában kell megálla
pítani, amely a hősi halottat szolgálattal összefüg
gésben keletkezett II. csoportbeli rokkantsága ese
tén a halál időpontjában megillette volna.

Ha az özvegyi nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük 
meg kell osztani.

45. Ha a hősi halott özvegyi nyugdíjra jogosult felesé
gén kívül más özvegyi nyugdíjra jogosult nő is ma
radt hátra, annak özvegyi nyugdíját az utasítás 44. 
pontja szerint járó özvegyi nyugdíj fele összegé
ben kell megállapítani és ezzel az összeggel a hősi 
halottal együtt élt feleség özvegyi nyugdíját csök
kenteni kell.
A hősi halott özvegyének járó özvegyi nyugdíj 
összege ebben az esetben sem lehet havi 800,— 
Ft-nál kevesebb.

46. A testületi tag, illetőleg szolgálati, vagy rokkant
sági nyugdíjas munkaképtelen férjének is jár öz
vegyi nyugdíj, ha:
— felesége a halálát megelőzően legalább egy 

éven át saját háztartásában túlnyomóan saját 
keresetéből eltartotta, vagy

— a bíróság a férj részére tartásdíjat állapított 
meg.
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A férj özvegyi nyugdíja a munkaképtelenség meg
szűnésével, vagy újabb házasságkötéssel szűnik 
meg.
Özvegyi nyugdíjra jogosultság szempontjából 
munkaképtelennek azt az özvegy férjet kell tekin
teni, aki munkaképességét teljesen elvesztette (II. 
csoportbeli rokkant).

50. Annak az özvegynek, akinek állandó özvegyi nyugdíja 
újabb házasságkötés folytán szűnt meg, egy évi özvegyi 
nyugdíjával egyenlő összegű végkielégítés jár.

51. Az özvegyi nyugdíjat a munkaviszony, vagy keresőfog
lalkozás tartama alatt is korlátozás nélkül folyósítani 
kell.

Árvaellátás
52. Árvaellátás jár:

a) a meghalt testületi tag gyermekének, mostoha gyer
mekének és örökbefogadott gyermekének,

b) a meghalt nyugdíjas gyermekének, mostoha gyerme
kének és örökbefogadott gyermekének.

53. Árvaellátás illeti meg a nevelt gyermeket, a testvért, és 
az unokát is, ha a testületi tag, vagy nyugdíjas saját ház
tartásában tartotta el és a nevelt gyermeknek, testvér
nek, illetőleg unokának tartásra köteles és képes hozzá
tartozója nincsen.

54. Az árvaellátás az árva 16. életévének betöltéséig, illető- 
leg közép-, vagy középfokú iskolai tanulmányok folyta
tása esetében a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 
19. életévének betöltéséig jár.

55. Ha az árva 16., illetőleg közép-, vagy középfokú iskolai 
tanulmányok folytatása esetén a tanulmányok befejezé
séig, de legfeljebb 19. életévének betöltéséig testi, vagy
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szellemi fogyatkozás miatt megrokkan és eltartásra szo
rul, ennek az állapotnak a tartamára az árvaellátás élet
korra tekintet nélkül jár.

56. Ha az árvának több jogcímen lenne igénye ellátásra, a 
nagyobb összegű árvaellátásra jogosult.

57. Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha az árva 
özvegyen maradt szülője újból házasságot köt, vagy ha 
az árvát örökbefogadják.

58. Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj 50 
százaléka, de legalább havi 175,— Ft. Annak az árvá
nak pedig, akinek mindkét szülője meghalt (szülőtlen 
árva) az özvegyi nyugdíj teljes összegének megfelelő 
árvaellátás, de legalább havi 250,— Ft jár.

59. A hősi halott árvájának az ellátását abban az esetben is 
a 48. pontban meghatározott özvegyi nyugdíj alapulvé
telével kell megállapítani, ha e rendelkezés alapján öz
vegyi nyugdíjat nem állapítottak meg. A hősi halott ár
vája részére megállapított árvaellátás 400 ,— Ft-nál, 
illetőleg szülőtlen árva esetében 800,— Ft-nál kevesebb 
nem lehet.

60. Azt az árvát, akinek életben lévő szülője rokkant, az ár
vaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell tekinteni.

61. Az árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell te
kinteni azt az árvát is, akit életben lévő szülője elha
gyott és róla nem gondoskodik. Az árvaellátás és szülőtlen 
árva részére járó árvaellátás közötti különbözetet a szü
lőtől be kell hajtani, ha gyermekének eltartására képes.

62. Ha az árvaellátásra jogosult mostoha gyermek után a 
vérszerinti szülő tartásdíjat fizet, ezt az árvaellátásba be 
kell számítani. Ha a tartásdíj összege több, mint az árva
ellátás, az árvaellátás folyósítását szüneteltetni kell.
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63. Az árvaellátás folyósítása szünetel arra az időre, amíg az 
árva ingyenes állami ellátásban részesül.

64. Az árvaellátást, az árva munkaviszonya, vagy keresőfog
lalkozása tartama alatt is korlátozás nélkül folyósítani 
kell.

Szülői nyugdíj

65. Szülői nyugdíj jár a meghalt testületi tag és a szolgálati 
vagy rokkantsági nyugdíjas rokkant szülőjének (nagy
szülőjének), ha őt az elhalt a halálát megelőző egy éven 
át egészen, vagy túlnyomó részben eltartotta.
47. A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából rok

kantnak kell tekinteni azt a szülőt, aki munkaké
pességét legalább kétharmad részben elvesztette.

48. Vizsgálat nélkül rokkantnak kell tekinteni azt a 
szülőt, vagy nagyszülőt, aki 65., illetve nő eseté
ben 60. életévét betöltötte.

49. A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából azt 
a szülőt, aki a testületi taggal annak halálát meg
előzően legalább egy éven át közös háztartásban 
élt, eltartottnak kell tekinteni.

50. A szülői nyugdíj megállapításának nem akadálya, 
ha a szülő egyéb címen nyugellátásban részesül. 
Ebben az esetben a szülő a szülői nyugdíj, vagy 
az egyéb címen járó nyugellátás közül választhat.

66. A szülői nyugdíj a szülő, illetőleg a nagyszülő rokkant
ságának tartamára jár. A testületi tag, vagy nyugdíjas 
halálának időpontjában nem rokkant szülő, illetőleg 
nagyszülő részére szülői nyugdíjat csak abban az eset
ben lehet megállapítani, ha a halál időpontját követő két 
éven belül megrokkan és tartásra köteles és képes más 
hozzátartozója nincs.

— 32 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /10 /1960 /33



67. A szülői nyugdíj összege azonos az özvegyi nyugdíj ösz- 
szegével.
A hősi halált halt testületi tag szülőjének, illetőleg nagy
szülőjének járó szülői nyugdíj összege azonos annak az 
özvegyi nyugdíjnak az összegével, amely a hősi halott 
özvegyét megilleti, vagy megilletné.
Az így megállapított szülői nyugdíj azonban 800,— Ft- 
nál kevesebb nem lehet.

68. Ha több szülő, illetőleg nagyszülő jogosult szülői nyug
díjra, a nyugdíj a jogosultakat egyenlő arányban illeti 
meg.

51. Ha az egyik szülő meghal, vagy szülői nyugdíjra 
jogosultsága megszűnik, a szülői nyugdíj teljes 
összege a másik szülőt illeti meg. E rendelkezés 
szempontjából nem lehet a szülői nyugdíjra való 
jogosultságot megszűntnek tekinteni, ha a szülő 

. szülői nyugdíj helyett más címen járó nyugellá
tást választott .

69. A szülői nyugdíjat munkaviszony, vagy keresőfoglalko
zás tartama alatt is korlátozás nélkül folyósítani kell.

Családtagok ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

70. Az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői nyugdíj 
együttes összege nem haladhatja meg az özvegyi nyug
díj kiszámításánál alapulvett nyugdíj 125 százalékát.

71. Ha a családtagok nyugellátásának együttes összege az 
özvegyi nyugdíj megállapításánál alapulvett nyugdíj 
125 százalékát meghaladná, a nyugellátásokat — az öz
vegyi nyugdíj kivételével — arányosan csökkenteni 
kell. Azonban, ha az árvaellátás ennek következtében a 
175,— Ft-ot, illetőleg szülőtlen árva esetében a 250,— 
Ft-ot nem érné el, az árvák részére ezt az összeget kell 
megállapítani.
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72. A hősi halott családtagjainak járó nyugellátás együttes 
összege nem haladhatja meg annak az illetménynek az 
összegét, amely a hősi halottat halála időpontjában meg
illette, vagy megillette volna. Ha a nyugellátások együt
tes összege az illetmény összegét meghaladná, a nyugel
látásokat arányosan csökkenteni kell. A csökkentés kö
vetkeztében azonban az egyes ellátások összege nem le
het kevesebb a 48., az 59., illetve a 67. pontokban meg
határozott minimumoknál.

73. Nyugállományba helyezés nélkül leszerelt személy csa
ládtagjai részére a jelen határozat alapján nyugellátást 
csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a leszere
lés egészségromlás miatt történt és a haláleset a leszere
lést, illetőleg a táppénzsegélyezést befejező két éven be
lül következett be.

II. Fejezet
NEM HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ SZEMÉLYEK 

ÉS CSALÁDTAGJAIK NYUGELLÁTÁSA

Rokkantsági nyugdíj

74. Az első tényleges szolgálatot teljesítő sorozott, az ideig
lenes tényleges szolgálatot teljesítő tartalékos és tovább
szolgáló állományú, betegség, vagy baleset miatt lesze
relt testületi tagot (továbbiakban: nem hivatásos állomá
nyú) rokkantsági nyugdíj illeti meg, ha munkaképesség
csökkenése a 67 százalékot eléri, vagy meghaladja és
a) rokkantsága szolgálati kötelmek teljesítése közben, 

illetve következtében keletkezett balesetből, vagy be
tegségből ered,

b) ha rokkantsága a szolgálati kötelmek teljesítésétől 
függetlenül keletkezett és a 67/1958. (XII. 24.) 
Korm. sz. rendelet 7. §. (2) bekezdésében meghatáro
zott szolgálati idővel rendelkezik.
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75. A szolgálati időt a dolgozók társadalombiztosítási nyug
díjáról szóló jogszabályok szerint kell számítani azzal az 
eltéréssel, hogy a katonai szolgálatban eltöltött időt ak
kor is be lehet számítani a rokkantsági nyugdíj alapját 
képező szolgálati időbe, ha a rokkant nem hivatásos ál
lományú, bevonulását megelőzően 6 hónapi előzetes biz
tosítási idővel nem rendelkezett.

52. A rokkantsági teljes nyugdíjra jogosultsághoz

22 éves 
életkorig

22-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
éves életkorok között

50-55 55-60

1959. évben 2 3 4 6 8 8 9 9 10
1960. évben 2 3 4 6 8 8 9 10 11
1961. évben 2 3 4 6 8 9 10 11 12
1962. évben 2 3 4 6 8 10 11 12 13
1963. évben 2 3 4 6 8 10 11 12 14
1964. évben 2 3 4 6 8 10 11 13 15
1965. évben 2 3 4 6 8 10 12 14 16
1966. évben 2 3 4 6 8 10 12 14 17
1967. évben 2 3 4 6 8 10 12 15 18
1968. évben 2 3 4 6 8 10 12 15 18
1969. és ezt
köv. években 2 3 4 6 8 10 12 15 18

szolgálati (munkaviszonyban töltött) év szükséges. 
A szolgálati idő meghatározása szempontjából a 
leszerelés naptári éve és a leszerelés időpontjában 
betöltött életkor az irányadó.

53. Amennyiben a nem hivatásos állományú szolgálati 
ideje, a rokkantsági teljes nyugdíjhoz a fentiek 
szerint megkívánt szolgálati időt nem éri el, de 
legalább 8 év, a nem hivatásos állományú részére, 
rokkantsági résznyugdíjat kell megállapítani.

54. A rokkantsági résznyugdíjra jogosult törzsnyug
díja a Kormányhatározat 14. pontja szerint járó
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törzsnyugdíjnak az illetményátlag annyiszor két 
százalékával csökkentett összege, ahány év a kö
vetkező táblázatban feltüntetett szolgálati időből 
hiányzik:

40—45 45—50 50—55 55—60
éves életkorok között

1959. évben — 12 év 12 év 13 év
1960. évben — 12 év 13 év 14 év
1961. évben 11 év 12 év 13 év 15 év
1962. évben 11 év 12 év 14 év 16 év
1963. évben 12 év 13 év 15 év 17 év
1964. évben 12 év 14 év 16 év 18 év
1965. évben 13 év 15 év 17 év 19 év
1966. évben 13 év 15 év 17 év 20 év
1967. évben 13 év 15 év 18 év 21 év
1968. évben 13 év 16 év 19 év 22 év
1969. és ezt
köv. években 14 év 17 év 20 év 23 év

A táblázat alkalmazása szempontjából a leszerelés 
időpontjáig szerzett szolgálati idő minden éve, 
egy és egynegyed évnek számít.

A rokkantsági nyugdíj összegét:

a) első tényleges katonai szolgálatot teljesítő esetén, be
vonulás előtti utolsó 12 hónapi munkabére egy havi 
átlagának,

b) az ideiglenes (tényleges tartalékos) szolgálatot telje
sítő esetén bevonulás előtti utolsó 12 hónapi munka
bére egy havi átlagának, vagy, ha a tartalékos szol
gálati ideje alatt beosztása után illetményben része
sült és ennek havi átlaga a bevonulás előtti év alatt 
kapott havi munkabérátlagánál magasabb, úgy ennek;
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c) továbbszolgálatot teljesítők esetén a megrokkanásu
kat megelőző 12 hónapban kapott összilletmény egy 
havi átlagának

alapulvételével kell megállapítani.
Ha a megrokkant személy 12 hónapnál rövidebb ideig, 
de legalább 6 hónapon át kapott illetményt, illetőleg 
munkabért, a rokkantsági nyugdíjat ez alatt a rövidebb 
idő alatt kapott illetmény, illetőleg munkabér egy havi 
átlagának alapulvételével kell megállapítani.
A rokkantsági nyugdíj alapjául szolgáló illetményátlag 
1000,— Ft-nál kevesebb nem lehet. 1000,— Ft alapul
vételével kell a rokkantsági nyugdíjat megállapítani ab
ban az esetben is, ha a megrokkant személy bevonulása 
illetőleg megrokkanása előtt egyáltalán nem, vagy 6 hó
napnál rövidebb időn át kapott illetményt, illetőleg mun
kabért.

55. A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset esetén 
a nem hivatásos állományú részére járó baleseti 
járadékot, illetőleg rokkantsági nyugdíjat a bal
eset előtt kapott illetmény, illetőleg munkabér fi
gyelembevételével abban az esetben is meg lehet 
állapítani, ha a nem hivatásos állományú hat hó
napnál rövidebb időn át részesült illetményben, 
illetőleg munkabérben.

77. A rokkantsági nyugdíj mértékére egyebekben a hiva
tásos testületi tagok rokkantsági nyugdíjának megállapí
tására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően al
kalmazni.

A 76. pont a) alpontja alá tartozó részére azonban nyug
díjkiegészítést az első tényleges katonai szolgálati ideje 
után csak akkor lehet számítani, ha bevonulását megelő
zően legalább hat hónapon át munkaviszonyban állott.
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56. A továbbszolgáló tiszthelyettes szolgálati kötel
mektől független rokkantságból eredő rokkantsági 
nyugdíját, ha továbbszolgálóként eltöltött szolgá
lati viszonya hat hónapnál kevesebb, havi 1400,— 
Ft illetmény alapulvételével kell megállapítani, 
amennyiben az részére kedvezőbb.

57. A továbbszolgáló tisztest, illetőleg tiszthelyettest 
e minőségben eltöltött szolgálati ideje alapján 
nyugdíjkiegészítés abban az esetben is megilleti, 
ha bevonulását megelőzően hat hónapon át nem ál
lott munkaviszonyban.

78. Ha a nem hivatásos állományú bevonulása előtt munka- 
viszonyban állt és katonai szolgálati ideje alatt katonai 
kötelmekkel összefüggő balesetet szenvedett és ebből ki
folyólag munkaképességének csökkenése a 67 százalékot 
eléri, vagy meghaladja, 24. életévének betöltésekor 
rokkantsági nyugdíjának módosítását kérheti. Ebben az 
esetben a nyugdíj összegét olyan munkabér figyelembe
vételével kell megállapítani, amelyet a sérültnek bevonu
lása előtti munkakörében foglalkoztatott dolgozó 24. 
életévének betöltésekor átlagosan megkeres.

58. A 24. életév betöltése után járó rokkantsági nyug
díj alapulvételével kell a családtagok nyugellátá
sát megállapítani abban az esetben is, ha a rok
kantsági nyugdíjas meghal, mielőtt nyugdíját a 24. 
életév betöltésekor figyelembe vehető munkabér
átlag alapulvételével módosították volna.

79. A nem hivatásos állományú rokkantsági nyugdíjának 
folyósítására és munkaviszony, illetőleg keresőfoglalko
zás esetén történő korlátozására a hivatásos testületi ta
gok rokkantsági nyugdíjának folyósításáról szóló rendel
kezések az irányadók.
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Baleseti járadék

80. A nem hivatásos állományút a hivatásos testületi tagokra 
vonatkozó feltételek szerint és mértékben, baleseti jára
dék illeti meg.

81. A baleseti járadék összegét a 76. pontban meghatáro
zott munkabér-átlag figyelembevételével kell megálla
pítani.

59. A baleseti járadék alapjául szolgáló illetményát
lag, illetőleg munkabérátlag számításánál az uta
sítás 36. pontjának rendelkezéseit is alkalmazni 
kell.

82. A baleseti járadékot, a szolgálat tartama alatt, valamint 
a szolgálat megszűnése után munkaviszony létesítése, 
vagy keresőfoglalkozás folytatása esetén is korlátozás 
nélkül folyósítani kell.

A nem hivatásos állományúak családtagjainak nyugellátása

83. A nem hivatásos állományú elhunyta esetén, ha elhalá
lozásakor a 74. pont alapján rokkantsági nyugdíjra lett 
volna jogosult, özvegyét és árváját, valamint szülőjét a 
hivatásos testületi tagok családtagjaira vonatkozó ren
delkezések szerint nyugellátás illeti meg.

84. Az elhunyt rokkantsági nyugdíjas családtagjai, a hiva
tásos testületi tagok családtagjaira vonatkozó rendelke
zések szerint jogosultak ellátásra.

85. Az özvegyi nyugdíj összegét a 76. pont figyelembevéte
lével a 4 5 —48. pontokban foglaltak szerint kell meg
állapítani.

86. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj összegének megálla
pítására, úgyszintén a családtagokat megillető nyugellá
tások együttes összegére, valamint a nyugellátások folyó
sítására egyebekben a hivatásos testületi tagok és nyug-
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díjasok családtagjainak nyugellátására vonatkozó ren 
delkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Testületi feladatok ellátásába bevont személyek nyugellátása

87. Azt az önkéntes rendőrt, valamint azt az önkéntes tűz
oltót, akinek hivatása teljesítése közben, vagy következ
tében keletkezett balesetből (sérülésből) eredően munka- 
képessége csökken, a nem hivatásos állományúakra vo
natkozó rendelkezés szerint baleseti járadék, illetőleg 
rokkantsági nyugdíj illeti meg.

88. A nem hivatásos állományúakra vonatkozó rendelkezé
sek szerint baleseti járadék, illetőleg rokkantsági nyug
díj illeti meg azt a polgári személyt is, akinek munkaké
pessége a testületek szolgálati feladatainak ellátásában 
való közreműködés közben, vagy következtében keletke
zett baleset (sérülés) miatt csökkent.

89. Ha a 87 — 88. pontban említett személy az ott említett 
okok következtében meghal, családtagjait a nem hivatá
sos állományúakra vonatkozó rendelkezés szerint nyug
ellátás illeti meg. Nyugellátás illeti meg a 8 7 —88. pont 
alapján rokkantsági nyugdíjban részesülő személy csa
ládtagjait abban az esetben is, ha a rokkantsági nyugdí
jas halála nem a közreműködés során keletkezett baleset, 
vagy betegség következménye.

90. A testületen kívüli személyek, valamint családtagjaik 
részére járó nyugellátások mértékére, megállapítására 
és folyósítására a nem hivatásos állományú családtagjai
nak nyugellátására vonatkozó rendelkezéseket kell meg
felelően alkalmazni.
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III. Fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Kivételes nyugellátás

91. A belügyi szolgálat ellátása terén kimagasló érdemeket 
szerzett személyek és családtagjaik részére a belügymi
niszter javaslatára a munkaügyi miniszter kivételes 
nyugellátást állapíthat meg.

Továbbszolgáló tiszthelyettesek szolgálati nyugdíja

92. A hivatásos testületi tagokra vonatkozó rendelkezések 
szerint szolgálati nyugdíj illeti meg azt a továbbszolgáló 
tiszthelyettest, aki a jelen határozat hatálybalépésekor 
35. életévét betöltötte és legalább harmadszor vállalt 
négyévi továbbszolgálatát teljesíti, ha leszerelésekor 25 
évi szolgálati idővel rendelkezik.

93. A 92. pont hatálya alá tartozó továbbszolgáló tiszthelyet
tesek szolgálati nyugdíjához megkívánt szolgálati idő 
számítására az Elnöki Tanács 1959. évi 105. sz. határo
zata 38. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

94. A 92. pont hatálya alá tartozó továbbszolgáló tiszthe
lyettesek szolgálati nyugdíjának megállapítására és fo
lyósítására, valamint a szolgálati nyugdíjas családtagjai
nak nyugellátására a hivatásos testületi tagokra vonat
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

60. A Kormányhatározat alapján szolgálati nyugdíjra 
nem jogosult továbbszolgáló tiszthelyettesek ré
szére a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról 
szóló jogszabályok szerint a testületi szolgálatban 
(továbbszolgáló állományban) eltöltött idő beszá
mításával — az egyéb feltételek fennállása mellett 
— a társadalombiztosítási szervek állapítanak meg 
nyugdíjat.
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Jogosultságot kizáró és korlátozó okok
95. A szolgálati és rokkantsági nyugdíj összege a havi 3500 

Ft-ot nem haladhatja meg.
96. A jogosultat csak egy nyugellátás illeti meg; az, aki több 

nyugellátásra jogosult, ezek közül választhat.
97. A 96. pont rendelkezésétől eltérően, az az özvegyi nyug

díjra jogosult nő, aki saját jogán is jogosult nyugdíjra, 
kérheti választott nyugellátásának kiegészítését a másik 
nyugellátás összegével, de legfeljebb 700,— Ft-ra.
Ezt a rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, 
ha az özvegyet megillető egyik nyugellátást nem a jelen 
határozat alapján állapították meg.

98. A rokkantsági nyugdíjat a 60., illetőleg nőknél az 55. 
életév betöltése után módosítani nem lehet. Nem lehet 
ezt a rendelkezést alkalmazni abban az esetben, ha a 
szolgálati kötelmek teljesítése közben, vagy következté
ben keletkezett balesetből, vagy betegségből eredő rok
kantság súlyosbodott.

99. Nem jogosult rokkantsági nyugdíjra, illetőleg baleseti 
járadékra az, aki rokkantságát, vagy sérülését szándéko
san maga okozta.
Nem jogosult nyugellátásra az a családtag, aki a testü
leti tag, illetőleg nem hivatásos (vagy nyugdíjas) halálát, 
szándékosan idézte elő.
61. Nem lehet 500,— Ft-nál nagyobb összegű szolgá

lati nyugdíjat megállapítani annak a testületi tag
nak, akit a bíróság a Népköztársaság, az államha
talom és az államigazgatás rendje, vagy a népgaz
daság ellen szándékosan elkövetett bűntett miatt 
jogerősen 3 évet meghaladó tartamú börtönbünte
tésre ítélt.

62. Ha a nyugdíjassal szemben a bíróság a 61. pont
ban meghatározott, vagy súlyosabb ítéletet hoz,
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nyugdíját havi 500,— Ft-ra, ha pedig özvegyi, 
vagy szülői nyugdíjat kap, havi 250,— Ft-ra kell 
leszállítani.

63. Ha a fentiek szerint elítélt nyugdíjas meghal, öz
vegye és szülője részére havi 250,— Ft-os nyug
díjat kell megállapítani.
A 61—63. pont rendelkezéseit, a rokkantsági 
nyugdíj megállapításánál abban az esetben kell al
kalmazni, ha a megrokkanás nem a szolgálati kö
telmekkel összefüggő baleset következménye.

Nyugellátások megállapítása

100. A jelen határozat alapján járó nyugellátásokat — a 
nyugdíjasok családtagjainak nyugellátása és a kivételes 
nyugellátás kivételével — a Belügyminisztérium hiva
talból állapítja meg.

64. A nyugállományba helyezésről szóló állománypa
rancs elkészítésének, elosztásának módját: a 12 — 
3948/1959. számú ,,A BM. személyi állományra 
vonatkozó parancsok elkészítésének és kiadásának 
rendje” szabályozza.

65. A nyugállományba helyezésről szóló állománypa
rancsban fel kell tüntetni a szolgálati idő kezdeté
nek a 14/1959. számú miniszterhelyettesi utasí
tás alapján kiadott igazolásban meghatározott idő
pontját.

66. Egészségromlás következtében történt leszerelés 
esetében, az erről szóló állományparancsban fel 
kell tüntetni, hogy a leszerelés a szolgálat ellátá
sára egészségi okokból való alkalmatlanság miatt 
történt és az állományparancsot a rokkantsági 
nyugállományba helyezéshez hasonlóan a meg
felelő adatszolgáltató lappal és mellékleteivel
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együtt a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz kell 
felterjeszteni.

67. Az egyes ellátások megállapításához szükséges 
adatokat, iratokat a nyugállományba helyezést, 
illetve családtagi ellátás esetén a testületi tag ál
lományból való törléséről szóló állományparancs 
kézhezvételét követő 15 napon belül a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztályhoz kell felterjeszteni.

68. Az egyes ellátások megállapítására vonatkozó el
járási szabályok a következők:
a) Általában:
— a nyugállományba helyezett személy állományilag-

 illetékes pénzügyi szerve a nyugállo
mányba helyezésről szóló állományparancs kéz
hezvétele után azonnal köteles a nyugállo
mányba helyezettel érintkezésbe lépni s annak 
személyes megkérdezése, továbbá bemutatott 
okmányai, valamint a nyugállományba helyezé
séről szóló állományparancs és az illetmény
számfejtés vonatkozó adatai alapján az adat- 
szolgáltató lapot kiállítani,

— az adatszolgáltató lap a nyugdíj megállapí
tásának alapját képezi, ezért abba csak tel
jesen megbízható és kellően ellenőrzött ada
tokat szabad bejegyezni. Téves, vagy valót
lan adatokból eredő jogtalan nyugdíjmegál
lapítás és folyósítás esetén, a mulasztókkal 
szemben fegyelmi- és anyagi felelősségrevo- 
nást kell alkalmazni.

b) Szolgálati nyugdíj esetében:
— a nyugállományba helyezési parancsot máso

latban, továbbá az adatszolgáltató lapon meg
jelölt pontokhoz az okmányokat eredetben
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kell az 1. számú adatszolgáltató laphoz csa
tolni,

— az 1. számú adatszolgáltató laphoz a nyugdí
jas igazolvány elkészítéséhez 1 db 4x4 cm mé
retű, három hónapnál nem régebbi fényképet 
is mellékelni kell,

— abban az esetben, ha a nyugállományba helye
zett testületi tag nyugdíja alapjául szolgáló 
illetményátlag az utasítás 10. pontjában leír
tak szerint korábban már rögzítve lett, úgy az 
erről szóló igazolást eredetben kell mellékelni 
az adatszolgáltató laphoz.

c) Rokkantsági nyugdíj:
A rokkantsági nyugállományba helyezett testületi
tag adatait a 2. számú adatszolgáltató lapon kell
rögzíteni.
A 2. számú adatszolgáltató laphoz mellékelni kell:
— a Munkaképességcsökkenést Véleményező Or

vosi Bizottságnak a rokkantság mértékét meg
állapító szakvéleményét,

— a felülvizsgálati (FÜV.) táblázatot, továbbá
— az utasítás 68/b. pontjában leírt fényképet, 

valamint
— ha a rokkantság baleset következménye, úgy 

a baleseti (sérülési) jegyzőkönyvet.
d) Baleseti járadék:
A baleseti járadék megállapításához a 3. számú
adatszolgáltató lapot kell kitölteni.
Az adatszolgáltató laphoz mellékelni kell:
— a baleseti jegyzőkönyv hiteles másolatát, il

letve azokat az iratokat, amelyekből a baleset 
eredete minden kétséget kizáróan megállapít
ható, valamint
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— a Munkaképességcsökkenést Véleményező Or
vosi Bizottságnak a rokkantság mértékét meg
állapító szakvéleményét, valamint

— a felülvizsgálati (FÜV.) táblázatot,

e) Özvegyi nyugdíj:
Az állományilag illetékes pénzügyi szerv a testü
leti tag elhalálozásáról (állományból való törlésé
ről) szóló állományparancs kézhezvételét követően 
haladéktalanul lépjen összeköttetésbe az özvegy
gyei, illetve az árvákkal (gyámjukkal) és szemé
lyes megkérdezésük, valamint a bemutatott iratok 
és az illetményszámfejtés adatai alapján a 4. sz. 
adatszolgáltató lapot, — annak megfelelő részét
— állítsa ki.
Az özvegyi nyugdíj megállapításához a 4. számú 
adatszolgáltató laphoz mellékelni kell:
— az elhalálozásról (állományból való törlésről) 

szóló állományparancs másolati példányát,
— a halotti anyakönyvi kivonat,
— a házassági anyakönyvi kivonat,
— a gyermek (árvák) születési anyakönyvi kivo

natainak eredeti példányát,
— az özvegy lakóhelye szerint illetékes tanács 

igazolását arról, hogy az özvegy férjével, an
nak haláláig közös háztartásban élt,

— az özvegy által kiállított nyilatkozatot arról, 
hogy férjének elvált felesége, vagy más házas
ságból származó kiskorú gyermeke, vagy há
zasságon kívül született olyan gyermeke van-e, 
aki után a bíróság tartásdíj fizetésére kötelezte 
(amennyiben említett körülmények fennálla- 
nak, úgy a nyilatkozat tartalmazza előbbi fel
sorolás alá tartozók nevét, lakcímét, a válásra
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és a tartásdíj megítélésére vonatkozó adato
kat),

— a halálesetre vonatkozó baleseti (sérülési) 
jegyzőkönyvet, ha az elhalálozás baleset követ
kezménye,

— 16 éven felüli, de 19. éven aluli közép-, vagy 
középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyer
mekek esetében a továbbtanulásról szóló igazo
lást.

f) Szülői nyugdíj megállapításához a 68/e. pont
ban említettek szerint kell értelemszerűen el
járni, illetve az adatszolgáltató lapot kitölteni.
Az adatszolgáltató laphoz csatolni kell a lakó
hely szerint illetékes tanács igazolását arról, 
hogy az elhalt a szülőt (nagyszülőt) elhalálozá
sát megelőző egy éven át egészben, vagy túl- 
nyomórészben eltartotta.

g) Az árvaellátás megállapításához a 4. számú 
adatszolgáltató lap vonatkozó pontjait kell ki
tölteni és az adatok igazolására a szükséges ok
mányokat felterjeszteni.

h) A nem hivatásos állományúak, illetőleg a testü
leten kívüli személyek rokkantsági nyugdíjá
nak, baleseti járadékának, valamint elhalálo
zásuk esetén családtagjaik részére járó ellátá
soknak megállapítására vonatkozó eljárási sza
bályok a következők:
— a rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék 

megállapításához az 5. számú adatszolgál
tató lapot kell kitölteni. Az adatszolgáltató 
laphoz a baleseti jegyzőkönyvet, a Munka
képességcsökkenést Véleményező Orvosi 
Bizottság szakvéleményét kell csatolni,
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— az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás megálla
pításához, a 4. számú adatszolgáltató lap 
kitöltésénél a 68/b—g. pontokban foglalta
kat kell értelemszerűen alkalmazni.

101. A rokkantság fokát, illetőleg a munkaképesség mértékét 
a Munkaképességcsökkenést Véleményező I. és II. fokú 
Orvosi Bizottság állapítja meg.

69. A BM. FÜV. Bizottság által megvizsgált testületi 
tagot, amennyiben mnkaképességcsökkenése a szol
gálattal összefüggő balesetből, vagy betegségből 
ered — rokkantsága mértékének megállapítása cél
jából — minden esetben a Munkaképességcsökke
nést Véleményező Orvosi Bizottság elé kell állí
tani.

70. Azt a testületi tagot, akit a BM. FÜV. Bizottság 
döntése alapján egészségi okokból leszerelnek, ab
ban az esetben is a Munkaképességcsökkenést Vé
leményező Orvosi Bizottság elé kell állítani, ha 
munkaképességcsökkenése nem szolgálattal össze
függő baleset következménye.

71. A testületi tag orvosi vizsgálatára vonatkozó rész
letes szabályokat, egyebekben a BM. beosztottak 
egészségügyi ellátásáról és felülvizsgálatáról szóló 
rendelkezések tartalmazzák.

72. A leszerelt testületi tagok, továbbá a testületen kí
vüli személyek, a meghalt testületi tagok és testü
leten kívüli személyek családtagjai munkaképessé
gének felülvizsgálatáról a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály intézkedik.

73. A 72. pontban említettek felülvizsgálatával kap
csolatos utazási, élelmezési és szállásköltség, vala
mint keresetveszteség megtérítéséről az 5/1959. 
(V. 8.) Mü. M. számú rendelet 222 — 223. §~ai sze-
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rint az SZTK-nak a Munkaképességcsökkenést Vé
leményező Orvosi Bizottság székhelye szerint ille
tékes helyi szerve a BM. terhére intézkedik.

74. A testületi tagoknak nyugállományba helyezésük, 
illetve leszerelésük és a sorozott állományúaknak 
leszerelésük előtt nyugellátásuk megállapításával, 
orvosi felülvizsgálatukkal kapcsolatban felmerült 
utazása szolgálati utazásnak minősül, részükre 
tehát a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott 
utazási költséget és esetleges szállásköltséget meg 
kell téríteni.

75. A nyugellátási eljárással, orvosi felülvizsgálattal 
kapcsolatos berendeléseknél — az utazási és szál
lásköltségen kívül — élelmezési költséget (napi
díj, külszolgálati díj), vagy keresettérítést kifizetni 
nem lehet.

76. Ha a testületi tagot, sorozott állományút, önkéntes 
rendőrt, illetőleg önkéntes tűzoltót szolgálata alatt 
baleset (sérülés) éri, erről sérülési jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A sérülési jegyzőkönyv felvételére 
az a szolgálati hely köteles, ahol a sérült személy 
a baleset időpontjában szolgálatot teljesített. A sé
rülési jegyzőkönyvnek ki kell terjednie a baleset 
(sérülés) minden fontos részletére és körülményére 
és véleményt kell tartalmaznia afelől, hogy a bal
eset szolgálati eredetűnek minősül-e, vagy nem. 
A sérülési jegyzőkönyvet a szolgálati hely parancs
noka és orvosa írja alá.

77. A sérülési jegyzőkönyv felvételének elmulasztása 
következtében esetleg bekövetkező kártérítési igé
nyek esetén, a parancsnok fegyelmileg és anyagi
lag felel.

78. Ugyancsak sérülési jegyzőkönyvet kell felvenni 
abban az esetben is, ha a baleset (sérülés) a testü-
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leti tagot, sorozott állományú személyt, önkéntes 
rendőrt, illetőleg önkéntes tűzoltót, a szolgálaton 
kívül, de szolgálatba menet, vagy onnét jövet érte. 
A sérülési jegyzőkönyvnek ebben az esetben tar
talmaznia kell azt is, hogy a baleset (sérülés) me
netközben szükségessé vált szolgálati feladat tel
jesítésével összefüggésbe hozható-e, vagy sem.

79. Sérülési jegyzőkönyvet kell felvenni abban az eset
ben is, ha a baleset (sérülés) a testületi feladatok 
ellátásába bevont, illetőleg közreműködő polgári 
személyt ért. Ebben az esetben a sérülési jegyző
könyvet annak a szolgálati helynek kell felvenni, 
melynek feladataiban a sérült közreműködött.

80. Ha a sérült a balesetet követően meghalt, a sérü
lési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a halál okát fel
tüntető orvosi véleményt (boncolási jegyző
könyvet).

81. Abban a kérdésben, hogy a baleset (betegség) szol
gálati eredetűnek minősül-e, a BM. Egészségügyi 
Osztály, a BM. Személyzeti Főosztály és a BM. 
Terv- és Pénzügyi Főosztály egy-egy tagjából álló 
bizottság dönt.

82. A határozat alapján járó szolgálati nyugdíjat, rok
kantsági nyugdíjat, baleseti járadékot, valamint a 
testületi tag és a nem hivatásos állományú személy 
halála esetén az özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, 
szülői nyugdíjat, a BM. Terv- és Pénzügyi Főosz
tály hivatalból határozattal állapítja meg.

83. Le kell folytatni a nyugdíj megállapító eljárást és 
határozatot kell hozni abban az esetben is, ha a 
testületi tagot, illetve nem hivatásos állományú 
személyt egészségi okokból Szerelték le, vagy a 
testületi tag illetőleg a nem hivatásos állományú 
személy meghalt.
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84. Ha az egészségi okból leszerelt testületi tag 
illetőleg nem hivatásos állományú személy részére 
rokkantsági nyugdíj azért nem volt megállapít
ható, mert munkaképességcsökkenése a rokkant
ság mértékét nem érte el, a határozatban utalni 
kell arra, hogy nyugdíj-jogosultságát a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály újra elbírálja, ha a leszere
lést követő két éven belül kórház, vagy gyógyin
tézet, vagy az állami egészségügyi szolgálat ille
tékes szakorvosa által kiállított bizonyítvánnyal 
állapotának rosszabbodását igazolja.

85. Ha az egészségi okból leszerelt nem hivatásos 
állományú személy részére rokkantsági nyugdíj az 
előírt szolgálati idő hiánya miatt nem volt megálla
pítható, a határozatban utálni kell arra, hogy a le
szerelt, a szükséges szolgálati idő megszerzésének 
igazolása esetén, nyugdíj igényét a társadalombiz
tosítási nyugdíj megállapítására illetékes polgári 
szerveknél terjesztheti elő.

102. A nyugellátás megállapítása tárgyában hozott határo
zat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
lehet a belügyminiszterhez fellebbezni. A belügyminisz
ter személyes hatáskörében hozott döntése ellen további 
jogorvoslatnak helye nincs.

86. A BM. Terv- és Pénzügyi Főosztálynak a nyugdíj 
jogosultság elbírálása tárgyában hozott határozata 
ellen az érdekelt, a határozat kézhezvételétől szá
mított 15 napon belül hozzám fellebbezhet. A fel
lebbezést a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz 
kell benyújtani.

87. Szolgálati és rokkantsági nyugdíj megállapítása 
során határozatot kell hozni a családi pótlékra és 
a házastársi pótlékra vonatkozóan is.
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Nyugellátások folyósítása

103. A jelen határozat alapján járó nyugellátásokat az Orszá
gos Nyugdíjintézet folyósítja.
88. Az Országos Nyugdíjintézet állapítja meg a csa

ládi pótlékot és a házastársi pótlékot abban az eset
ben, ha a szolgálati-, illetőleg a rokkantsági nyug
díj megállapítása után válik a nyugdíjas erre jo
gosulttá.

89. Az Országos Nyugdíjintézetnek a nyugdíjigény el
bírálásáról hozott határozata ellen a határozat kéz
hezvételétől számított 15 napon belül az érdekelt 
a belügyminiszterhez fellebbezhet. A belügymi
niszter döntése ellen további jogorvoslatnak helye 
nincs.

104. A nyugállományba helyezett hivatásos és továbbszolgáló 
testületi tagok szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjának, 
illetve az elhalt testületi tagok családtagjai részére járó 
ellátásnak folyósítását a nyugállománybahelyezés, illetve 
az elhalálozás időpontjától számított két hónap múlva 
kell megkezdeni. E két hónapra a nyugellátásra jogosult 
testületi tag, illetve a meghalt testületi taggal az 
elhalálozás időpontjában együtt élt nyugellátásra jo
gosult családtagja részére havonként a testületi tag 
nyugállománybahelyezése, illetve elhalálozása előtti hó
napban kapott összilletményének megfelelő összeget kell 
kifizetni.

90. A két havi illetményt a pénzügyi szolgálat utólag, 
az illetmények számfejtésére és folyósítására vo
natkozó szabályok szerint köteles a nyugállo
mányba helyezett testületi tag részére folyósítani. 
Ha a testületi tag meghalt, a két havi illetményt 
az előbbiek szem előtt tartásával annak részére 
kell kifizetni, aki az elhalt után ellátásra jogosult. 
Az elhalálozás időpontjában együttélő családtagok
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a két havi illetményre a következő sorrendben jo
gosultak: özvegy (élettárs), árva, szülő.

91. A két havi illetményre jogosult családtagok ré
szére kifizetett illetmény összegéből, az elhalt illet
ményét terhelő és e két hónapra esedékes tartozá
sokat le kell vonni.

92. Öngyilkosság következtében meghalt testületi tag 
után járó két hónapi illetményt csak a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály engedélyével lehet kifizetni.

93. A testületi tag halála után két hónapi illetményben 
részesülő özvegy részére járó ideiglenes özvegyi 
nyugdíj folyósítását a haláleset évfordulójának 
napját magában foglaló hónap utolsó napjával kell 
megszüntetni.

94. A leszerelés után megrokkant testületi tag, illető
leg nem hivatásos állományú személy részére járó 
rokkantsági nyugdíjat, a rokkantság orvosi meg
állapítását magában foglaló hónap első napjától 
kezdve — legfeljebb azonban az állapotrosszabbo
dás bejelentését megelőző három hónapra vissza
menőleg — kell folyósítani.

95. Ha a rokkantsági nyugdíjra jogosult leszerelési se
gélyt kapott, a rokkantsági nyugdíjat legkorábban 
a leszerelési segéllyel való ellátottság megszűné
sét követő naptól kezdve kell folyósítani.

96. Ha a rokkantsági nyugdíjra jogosult táppénzben ré
szesült, a rokkantsági nyugdíjat legkorábban a táp
pénz segélyezés befejezését követő naptól kell fo
lyósítani.

105. A nem hivatásos állományú részére járó rokkantsági 
nyugdíjat a leszerelést, illetőleg a táppénzsegélyezés be
fejezését követő naptól kezdődően, ha pedig a megrok
kanás a leszerelést követően állt be, a megrokkanás or-
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vosi megállapítását magábafoglaló hónap elő napjától 
kezdve kell folyósítani.
A nem hivatásos állományú után járó özvegyi nyugdíjat, 
árvaellátást és a szülői nyugdíjat annak a hónapnak az 
első napjától kezdve kell folyósítani, amelyben az igény
jogosultság feltételei beállottak.

106. A baleseti járadékot a baleset napjától, illetve ha a jo
gosult táppénzt kapott, úgy a táppénzsegélyezés befeje
zését követő naptól kezdve kell folyósítani.

107. A nyugdíjasok elhalálozása esetén a családtagok nyug
ellátását — igénybejelentésre — az Országos Nyugdíj- 
intézet állapítja meg.

A nyugdíjasokat megillető szolgáltatások
108. A jelen határozat és a korábbi jogszabályok alapján 

megállapított szolgálati nyugdíjban és rokkantsági nyug
díjban részesülő személyeket — az 1958. évi 40. számú 
törvényerejű rendelet alapján megállapított öregségi és 
rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekre előírt fel
tételek szerint és mértékben — családi pótlék és házas
társi pótlék illeti meg.

109. A betegségi biztosítás természetbeni és pénzbeni szol
gáltatásai, a jelen határozat alapján nyugellátásban ré
szesülőket ugyanolyan mértékben és feltételekkel illetik 
meg, mint az 1958. évi 40. számú törvényerejű rendelet 
alapján megállapított nyugellátásban részesülőket. 
Egyes természetbeni szolgáltatások nyújtása tekinteté
ben a belügyminiszter — hatáskörén belül — eltérően 
is rendelkezhet.

A korábbi jogszabályok alapján megállapított nyugellátások
felemelése

110. A jelen határozat hatálybalépését megelőzően a 6029/ 
1955. Mt. h. számú határozaton alapuló úgy sajátjogú,
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mint származékos ellátásokat 1960. január hó elsejével 
25 százalékkal fel kell emelni, azonban az így felemelt:
a) szolgálati és rokkantsági nyugdíj a havi 1000,— 

Ft-ot,
b) özvegyi és szülői nyugdíj a havi 500,— Ft-ot 
nem haladhatja meg.

97. Az 1959. évi január hó 1. napját megelőzően nyug
állományba helyezett testületi tagok szolgálati és 
rokkantsági nyugdíját az 1960. évi január hó 1. 
napjától 25 százalékkal fel kell emelni és a Kor
mányhatározat szerinti korlátozásokkal kell folyó
sítani abban az esetben, ha a szolgálati, illetőleg 
rokkantsági nyugdíjat az 1960. évi június havára 
korlátozás nélkül folyósították.

98. Az 1960. évi január-június hónapokra kifizetett 
nyugdíjakkal kapcsolatban azonban a Kormányha
tározat szerinti korlátozó rendelkezések alkalma
zása miatt térítményt előírni nem lehet.

99. Nem lehet a 25 százalékos emelést visszamenőleg 
folyósítani azokra a naptári hónapokra, amelyekre 
a Kormányhatározat szerint a nyugdíjat korláto
zottan kellett volna folyósítani. Folyósítani kell 
azonban az emelést visszamenőlegesen azokra a hó
napokra, amelyekre a Kormányhatározat szerint a 
nyugdíj korlátozás nélkül folyósításra került volna.

100. Az 1959. évi január hó 1. napja előtt nyugállo
mányba helyezett testületi tagok szolgálati és rok
kantsági nyugdíját az 1960. évi szeptember hó 1. 
napjától kell 25 százalékkal felemelni és a Kor
mányhatározat szerinti korlátozásokkal folyósítani 
abban az esetben, ha a nyugdíjat az 1960. évi jú
nius havára az 1960. évi január hó 1. napja előtt 
érvényben volt rendelkezések szerint korlátozot
tan folyósították. Ezeket a szolgálati és rokkant-
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sági nyugdíjakat az 1960. évi szeptember hó 1. 
napjáig, az 1960. évi január hó 1. napja előtt ha
tályban volt rendelkezések szerinti összegben és 
korlátozásokkal kell folyósítani.

101. Az 1959. évi január hó 1. napja előtt balesetet 
szenvedett testületi tag rokkantsági nyugdíját ab
ban az esetben is a fenti rendelkezések szerint kell 
25 százalékkal felemelni, ha állapotrosszabbodás 
miatt a rokkantsági nyugdíjat az 1959. évi január 
hó 1. napját követően állapították meg. Ha a nyug
díjmegállapítása 1960. január 1. napját követően 
történt, az emelés összege legkorábban a nyugdíj 
megállapításától folyósítható.

102. Az 1960. évi január hó 1. napja előtt hatályban 
volt jogszabályok alapján megállapított havi 18,- - 
Ft összegű házastársi pótlékot abban az esetben 
lehet legfeljebb 100,— Ft-ra felemelni, ha a nyug
díj összege az esetleges emeléssel és a házastársi 
pótlékkal együtt a havi 850,— Ft-ot nem éri el. 
A felemelt összegű házastársi pótlék annak a hó
napnak az első napjától — legkorábban azonban 
az 1960. január hó 1. napjától — jár, amelytől 
kezdődően a szolgálati és rokkantsági nyugdíjat 
korlátozás nélkül kell folyósítani.
Az 1960. évi június hó 1. napja előtt megállapított 
18,— Ft összegű házastársi pótlék folyósítását 
nem lehet megszüntetni azon a címen, hogy a 
nyugdíjnak a házastársi pótlékkal kiegészített ösz- 
szege a havi 850, — Ft-ot meghaladta.

103. Az 1959. évi január hó 1. napja előtt meghalt tes
tületi tagok özvegye és szülője részére megállapí
tott özvegyi, illetőleg szülői nyugdíjat az 1960. évi 
január hó 1. napjától 25 százalékkal, de legalább 
havi 250,— Ft-ra és legfeljebb havi 500,— Ft-ra
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abban az esetben is fel kell emelni, ha az özvegy 
illetőleg szülő munkaviszonyban áll, vagy kereső- 
foglalkozást folytat.

104. Az 1959. évi január hó 1. napja előtt meghalt tes
tületi tag árvája részére járó árvaellátást havi 
175,— Ft-ra, szülőtlen árvája részére járó árva
ellátást pedig havi 250,— Ft-ra, az 1960. január 
hó 1. napjával fel kell emelni.
Nem lehet az árva terhére térítményt előírni azon 
a címen, hogy az árvaellátást az említett össze
gekre az 1960. évi január hó 1. napja előtt fel
emelték.

111. A 110. pont szerint 25 százalékkal felemelt ellátások 
havi összege:
a) szolgálati és rokkantsági nyugdíj esetében 500,— 

Ft-nál,
b) özvegyi és szülői nyugdíj esetében 250,— Ft-nál 
kevesebb nem lehet.

112. A korábbi jogszabályok alapján korlátozva folyósított 
nyugellátásokat a jelen határozat kihirdetését követő hó 
első napjától számított kettő hónapon át a korábbi jog
szabályok szerinti korlátozással kell folyósítani.

113. A munkaviszony fennállása miatt — a határozat életbe
lépésekor — korlátozva folyósított nyugdíjakat a jelen 
határozat kihirdetését követő hó első napjától számított 
kettő hónap után kell felemelni és a jelen határozat ren
delkezése szerint korlátozni.

114. A jelen határozat hatálybalépését megelőzően a katonai 
rendfokozatúak részére megállapított 13—365/1952. 
BM. számú határozaton alapuló nyugdíjakat 1960. ja
nuár hó l  ével a következők szerint kell módosítani:
a) a szolgálati és rokkantsági nyugdíjat 25 százalékkal 

kell felemelni azzal, hogy a felemelt nyugdíj a 110.
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és 111. pontban meghatározott legmagasabb, illetve 
legalacsonyabb ellátási összegeknél több, illetve ke
vesebb nem lehet. A felemelt nyugdíjat azonban csak 
annak a nyugdíjasnak lehet folyósítani, aki 1960. ja
nuár hó elsején munkaviszonyban nem állt, illetve 
ezen időpontban fennálló munkaviszonya megszűnt, 
vagy megszűnik. A felemelt nyugdíjat 1960. január 
hó elsejétől, illetve a munkaviszony megszűnését kö
vető hó első napjától lehet folyósítani,

b) amíg a nyugdíjas 1960. január hó 1-én meglévő mun
kaviszonya fennáll, nyugdíját a 13—365/1952. BM. 
számú utasítás 45. §. (2) bekezdésében foglaltak sze
rint kell folyósítani és korlátozni,

c) ha a nyugdíjas, a nyugdíj felemelése után munkavi
szonyba lép — felemelt összegű nyugdíját — jelen 
határozat rendelkezései szerint kell korlátozni.

115. A 110. és 114. pont alá tartozó szolgálati és rokkantsági 
nyugdíjasok házastársi és családi pótlékra, jelen utasí
tás 108. pontja szerint jogosultak.

116. A korábbi jogszabályok alapján megállapított és 175,— 
Ft-ot el nem érő árvaellátásokat 175,— Ft-ra, a szülőtlen 
árvák 250,— Ft-ot el nem érő árvaellátásait pedig 250 
Ft-ra fel kell emelni.

A nyugdíjazást követően szerzett szolgálati időre járó 
nyugdíjkiegészítés

117. A szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása 
után szerzett szolgálati időre a nyugdíjast nyugdíjki
egészítés illeti meg. A nyugdíjkiegészítést csak a mun
kaviszony megszűnése után lehet kérni. Az ilyen kérel
met legkorábban azonban a nyugdíjas 55. életévének be
töltése után lehet előterjeszteni.
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Kivételt képez ez alól a nyugdíjasnak a fegyveres tes
tület hivatásos állományában, szerzett újabb szolgálati 
ideje.
A nyugdíjat az ezen szolgálati idő után járó nyugdíjki
egészítéssel a szolgálati viszony megszűnésekor fel kell 
emelni.
A nyugdíjkiegészítés a kérelem előterjesztését követő 
hónap első napjától jár.

118. Nem lehet nyugdíj kiegészítést megállapítani a nyugdíja
zást követően munkaviszonyban töltött olyan idő után, 
amely alatt a szolgálati, illetőleg a rokkantsági nyugdíjat 
korlátozás nélkül folyósítani kellett.

119. A nyugdíjas halála után a családtagok kérelmére a 117 
— 118. pont rendelkezéseit a nyugellátások megállapí
tásánál megfelelően alkalmazni kell.

Egyéb rendelkezések
120. A jelen határozat alapján járó nyugellátások megállapí

tásánál és folyósításánál — a határozatban nem érintett 
esetekben — az 1958. évi 40. számú törvényerejű ren
delet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

121. A jelen határozat rendelkezéseit az 1960. évi január 1. 
napjától kell alkalmazni, az 1959. évi január hó 1. napja 
és az 1959. december hó 31. napja közötti időben nyug
állományba helyezett (leszerelt) testületi tagok nyugdí
ját, valamint ugyanezen idő alatt meghalt testületi tagok 
családtagjainak megállapított nyugellátásokat e határo
zat rendelkezéseinek megfelelően az 1960. évi január 
hó 1. napjáig visszamenő hatállyal újból meg kell álla
pítani.
Hatálybalépésével egyidejűleg a 13—365/1952. BM. 
számú utasításnak a katonai rendfokozatúakra vonatkozó
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rendelkezései, valamint a 6029/1955. számú miniszter
tanácsi határozat hatályát veszti.

105. Az 1959. évi január hó 1. napját követően nyug
állományba helyezett testületi tag szolgálati nyug
díját:
a) ha a nyugdíjat 1960. június havára korlátozás 

nélkül folyósították, az 1960. évi január hó 1. 
napjával a Kormányhatározat szerint járó nyug
díjra át kell alakítani és az átalakított nyug
díjat a Kormányhatározat szerinti korlátozások
kal kell folyósítani. A Kormányhatározat sze
rinti korlátozó rendelkezések visszamenőleges 
alkalmazása címén az 1960. évi január-június 
hónapokra kifizetett nyugdíjakkal kapcsolatban 
térítményt előírni nem lehet,

b) ha az 1959. évi január hó 1. napja után nyug
állományba helyezett testületi tag szolgálati, 
illetőleg rokkantsági nyugdíját az 1960. évi 
június havában korlátozottan folyósították, a 
nyugdíjat, az 1960. évi szeptember hó 1. nap
jáig a korábbi jogszabályok szerint járó ösz- 
szegben és korlátozásokkal kell folyósítani, és 
az 1960. szeptember hó 1. napjával kell a Kor
mányhatározat szerint járó összegű nyugdíjra 
átalakítani.

106. Abban az esetben, ha a nyugdíjast a Kormányhatá
rozat szerint házastársi pótlék nem illeti meg, a 
korábbi jogszabályok szerint megállapított házas
társi pótlék összegét az átalakítás miatt járó eme
lés összegébe be kell számítani.

107. Annak az I., illetőleg a II. csoportba tartozó rok
kantnak, akinek rokkantsági nyugdíját az 1960. 
június havára korlátozás nélkül folyósították, a
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korábbi jogszabályok alapján megállapított nyug
díjánál a Kormányhatározat szerint átalakított 
nyugdíját kisebb összegben folyósítani mindaddig 
nem lehet, amíg III. csoportbeli rokkanttá nem vá
lik, vagy munkaviszonyba nem lép, illetve kereső- 
foglalkozást nem kezd.

108. Az 1959. évi január hó 1. napja után meghalt tes
tületi tag családtagjainak megállapított özvegyi 
nyugdíjat, árvaellátást, illetőleg szülői nyugdíjat, 
az 1960. évi január hó 1. napjával a Kormányhatá
rozat szerint járó nyugdíj összegére módosítani 
kell.

109. Ha a korábbi jogszabály alapján megállapított 
nyugellátás összege több, mint amilyen összegű 
nyugellátás a Kormányhatározat szerint a jogosul
tat megilletné, a különbözetet kivételes ellátásként 
kell folyósítani.

110. Ha 1959. január 1. után a szolgálati helyen bekö
vetkezett szolgálati baleset miatt meghalt testületi 
tag özvegye részére a korábbi jogszabály szerint 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat állapítottak meg, ezt 
a Kormányhatározat szerint járó állandó özvegyi 
nyugdíjra az 1960. évi január hó 1. napjával át 
kell alakítani. Az átalakítás címén azonban mind
addig kisebb összegű nyugdíjat nem lehet folyósí
tani, ameddig a megállapított ideiglenes özvegyi 
nyugdíj folyósításának tartama le nem jár.

111. A szolgálattal összefüggésbe nem hozható beteg
ség miatt 1959. január hó 1-től a Kormányhatáro
zat kihirdetéséig szolgálati idő nélküli nyugdíj 
megállapításokat úgy kell tekinteni, mintha a Kor
mányhatározatban előírt szolgálati idő beszámítá
sával történt volna és ezeket változatlan összegben 
kell folyósítani.
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Bejelentési kötelezettség
112. A belügyi szerveknél alkalmazott, vagy megbízás

sal foglalkoztatott testületi, vagy polgári nyugdí
jas foglalkoztatását 8 napon belül az illetékes sze
mélyzeti szervnek, az Országos Nyugdíjintézethez 
(Bp. V., Guszev u. 10.) be kell jelenteni.
A bejelentésnek a következő adatokat kell tartal
maznia:
a) a nyugdíjas nevét, — születési idejét, — anyja 

leánykori nevét, — lakcímét, — nyugellátásá
nak folyósítási törzsszámát,

b) az alkalmazás kezdő időpontját — az alkal
mazás megszűntének időpontját,

c) munkabérének, munkadíjának havi összegét,
d) az állományilag illetékes pénzügyi szerv nevét 

és címét.
113. Bejelentést kell tenni abban az esetben is, ha az 

alkalmazott, illetőleg foglalkoztatott nyugdíjas 
munkabére megváltozik, vagy ha az alkalmazás, 
illetőleg foglalkoztatás megszűnik.

114. Bejelentést kell tenni a szolgálati, vagy rokkant
sági nyugdíjasnak is, ha bárhol munkaviszonyba 
lép, vagy keresőfoglalkozást kezd.

122. A jelen határozat végrehajtásáról a belügyminiszter a 
munkaügyi miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

Budapest, 1960. április 14.
Apró Antal s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
első elnökhelyettese

Budapest, 1960. június 30. 
Kisházi Ödön s. k.,

munkaügyi miniszter
Biszku Béla s. k.,

belügyminiszter
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