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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

A fegyveres erőkhöz tartozó BM testületek (BM Határőrség, BM 
Karhatalom) kötelékében, a honvédelemről szóló 1960. évi IV. tö r
vény értelmében hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot telje
sítő hadköteleseknek egészségügyi felülvizsgálatát, és nyugdíjjogo
sultságuk, illetőleg elhalálozásuk esetén családtagjaik nyugdíjjogo
sultsága érvényesítésének rendjét, valamint ezekkel kapcsolatos 
egyéb kérdéseket — a 19/1964. (VIII. 9.) Korm. és a 3/1964. (VIII. 9.) 
HM számú rendeletek végrehajtása érdekében, a következők szerint 
szabályozom:

I.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELÜLVIZSGÁLAT RENDJE

1. Egészségügyi felülvizsgáló bizottsághoz (továbbiakban: elsőfokú 
FÜV bizottság) kell irányítani az egészségügyi szempontból vett 
katonai alkalmasságnak megállapítása céljából a katonai szolgá
lati idejét teljesítő hadkötelest, ha:

a) szolgálatképtelenséget okozó betegségének időtartam a
— sorkatonák esetén folyamatosan hatvan napnál hosszabb 

időtartam ú, vagy megszakításokkal hat hónapon belül, 
ugyanazon betegség miatt, összesen hatvan napot meg
halad.
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— tartalékos katonák esetén 15 napot meghalad, amennyiben 
a felgyógyulás további 15 nap alatt nem várható,

b) súlyos betegség m iatt szolgálatképességet hat hónapon belül 
előreláthatólag nem nyeri vissza, vagy rokkanttá válik,

c) balesetet szenvedett (katonai kötelmek teljesítésével összefüg
gésben, vagy attól függetlenül), amennyiben ebből eredő szol
gálatképtelensége 8 napot meghalad.

Ha a hadkötelest katonai szolgálati ideje leteltével leszerelik, 
azonban leszerelésekor vagy azt közvetlenül megelőzően egész
ségügyi okok (baleset, betegség) m iatt szolgálatot nem teljesít, 
(pl. kórházban van) a felülvizsgálati eljárást a leszereléstől füg
getlenül le kell folytatni.

2. A hadköteles elsőfokú FÜV bizottság elé állítására:
a) általában az alegységparancsnok tartozik javaslatot tenni.

A javaslatot az egység egészségügyi szolgálata ú tján  kell az 
elsőfokú FÜV bizottsághoz előterjeszteni.

b) Az l/a., és b. pont alatti esetekben az egység egészségügyi 
szolgálata is tehet javaslatot, amennyiben a hadköteles egész
ségi állapota (betegség jellege, szolgálatképtelenség tartam a, 
stb.) azt szükségessé teszi és az alegységparancsnok az első
fokú FÜV bizottság elé állítást valamely okból (a hadköteles 
kórházi kezelés alatt áll, stb.) nem kezdeményezi.

c) Baleset bekövetkezése esetén minden esetben, az alegység- 
parancsnok köteles az eljárást megindítani.

d) Az egység parancsnoka minden esetben rendelkezhet, ha azt 
szükségesnek tartja.

3. Az alegységparancsnok a FÜV eljárás m egindítását a hadköteles 
kérelm ére is kezdeményezheti.

4. A FÜV eljárást indítványozó javaslatban a személyi adatokon 
kívül fel kell tüntetni a. betegség tartam át, a keletkezés körül
ményeit, — különösen, ha az a katonai kötelmekkel összefüggés
be hozható — az engedélyezett, illetőleg igénybevett szolgálat - 
mentesség, kórházi, gyógyintézeti kezelés tartam át.
Baleset esetén (1/c.) az 1. számú mellékletnek megfelelő „Jegy
zőkönyv”-et kell — két példányban — felvenni, a 2. számú mel
lékletben foglaltak betartásával.
A FÜV eljárásra vonatkozó javaslathoz, illetőleg „Jegyzőkönyv"- 
höz a hadköteles és az alegység birtokában lévő, a betegséggel
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kapcsolatos orvosi, szakorvosi, laboratórium i leleteket, kórházi 
zárójelentést, stb. csatolni kell és a FÜV eljárás előkészítése cél
jából együttesen meg kell küldeni az egység egészségügyi szol
gálatának.

5. Az egység egészségügyi szolgálata az előkészítő eljárás kereté
ben a hadkötelest, amennyiben az szükséges, vizsgálatra m agá
hoz rendelheti, szakorvosi, kórházi, rendelő-gyógyintézeti, stb. 
kivizsgálásra utalhatja.
A vizsgálatok, illetőleg a betegséggel, balesettel kapcsolatos egész
ségügyi iratok alapján az alegység parancsnoki javaslatot az 
egészségügyi szolgálat, a betegség értékelésével egészítse ki. 
Rögzítse a betegség keletkezését és folyam atát, a beteg állapotát 
és állapotának várható alakulását. Adjon véleményt a végleges 
állapot kialakulásának előrelátható időpontjáról és az esetleges 
munkaképességcsökkenés feltételezett mértékéről.

Az egység egészségügyi szolgálata, amennyiben a hadköteles 
egészségi állapota m iatt szükségesnek véli, 3 példányban készítse 
elő a „Felülvizsgálati táblázat”-ot (4. számú melléklet). Foglaljon 
állást a katonai alkalmasság fokának tekintetében a hadkötele
sek alkalmasságának elbírálására m indenkor érvényes belügyi 
alkalmassági táblázat és a Néphadseregnél az általános katonai 
alkalmassági vizsgálatokat szabályozó H- 2. utasítás alapján, 
Ezt az alegység javaslatán és a „Felülvizsgálati táblázat” 19. 
pontja alatt tüntesse fel.

Ha az egység egészségügyi szolgálata a beteg állapota alapján 
a szolgálatképesség közeli helyreállására következtethet, ezt a vé
leményét rögzítse az alegység javaslatán és ez esetben a „Felül
vizsgálati táblázat” előkészítését mellőzze.

6. A hadköteles balesete esetén a 4. pont második bekezdése szerint 
felvett „Jegyzőkönyv” beérkezését követően, az egység egészség
ügyi szolgálata a „Jegyzőkönyv” III. részében tüntesse fel véle
ményét, illetőleg az előző pontban foglaltak értelemszerű alkal
mazásával járjon el.

7. A 4—6. pontokban előírtaknak megfelelően — de az orvosi titok 
m egtartása mellett — előkészített iratokat az egységeknél (Hőr.- 
nél kerület, önálló zj., Karhatalom nál ezred, önálló zj.) működő 
elsőfokú FÜV bizottsághoz kell előterjeszteni.

8. Az elsőfokú FÜV bizottság elnöki tisztségével az egység vezető 
orvosát (helyettesét) kell megbízni. A bizottság tagjaként az
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egység szervezési (személyügyi) vezetőjét, illetőleg főelőadóját 
(előadóját) kell kijelölni, a második tagként a KISZ titkárt kell 
felkérni.

9. Az elsőfokú FÜV bizottság, az egység parancsnok véleményező 
szerve. Ennek megfelelően javaslatot tesz: 
— a katonai szolgálatra való alkalmasság fokára vonatkozóan,
— betegségből eredő munkaképességcsökkenés esetén a beteg

ségnek a katonai kötelmek teljesítésével összefüggőnek, vagy 
attól függetlennek minősítése tekintetében,

— a balesetekkel kapcsolatban abban a tekintetben, hogy a bal
eset a katonai kötelmek teljesítésével összefüggésben, vagy 
attól függetlenül következett-e be.

A bizottság véleményét a „Felülvizsgálati táblázat" -on a táblá
zat 20. pontja alatt, baleset esetében a „Jegyzőkönyv” IV. ré
szében kell feltüntetni.
„A Felülvizsgálati táblázat” harm adik példányán, a kórelőz
ményre és a baleset, betegség körülményeire vonatkozóan csak 
olyan adatok szerepelhetnek, amelyek a katonai titok tartást nem 
sértik.

10. Az egység parancsnoka, az elsőfokú FÜV bizottság javaslatának 
figyelembe vételével:
a) baleset esetén elbírálja, hogy a baleset a katonai kötelmek tel

jesítésével összefüggésben, vagy attól függetlenül keletkezett. 
Döntését a „Jegyzőkönyv” V. részében és a „Felülvizsgálati 
táblázat” 21. pontjában megfelelően fel kell tüntetni.

b) A katonai alkalmasság és a betegség katonai kötelmekkel 
összefüggése tekintetében,
— ha egyetért a FÜV bizottság megállapításával, a „Felül

vizsgálati táblázat”-ot a másodfokú FÜV bizottsághoz fel
terjeszti,

— amennyiben a FÜV bizottság javaslatát nem fogadja el, 
a felterjesztést mellőzheti.

Az eljárásnak a  másodfokú FÜV bizottsághoz utalása esetén, 
a „Felülvizsgálati táblázat” mindhárom példányát az egész
ségügyi iratokkal, és baleset esetén a „Jegyzőkönyv” két pél
dányával együtt kell felterjeszteni.

Ha az egység parancsnoka a FÜV eljárás továbbvitelét nem 
ta rtja  indokoltnak, az eljárás megszakítására vonatkozó döntését
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és annak okát a „Felülvizsgálati táblázat’’-on, illetőleg az al
egység javaslatán tüntesse fel.

11. A másodfokú FÜV bizottság, a BM Határőrség Országos Pa
rancsnokság, illetőleg a BM Karhatalom  Országos Parancsnokság 
keretében működik.
A másodfokú FÜV bizottság elnöke: a parancsnokság egészség
ügyi osztályának vezetője (vezető orvosa), vagy helyettese, tag
jai: a szervezési osztály (alosztály) vezetője, vagy helyettese és 
a hadkötelesek ügyeivel foglalkozó orvos (főelőadó).
A másodfokú FÜV bizottság az országos parancsnok vélemé
nyező szerve.  

12. A másodfokú FÜV bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján 
já r el, azonban ha szükségesnek ítéli, a hadköteles egészségi álla
potáról közvetlen vizsgálat, kórházi, gyógyintézeti kivizsgálásra 
utalás alapján is meggyőződhet.

13. A másodfokú FÜV bizottságnak a katonai alkalmasság fokáról 
és a betegség katonai kötelmekkel való összefüggéséről hozott 
döntése a BM Határőrség, illetőleg Karhatalom  Országos Pa
rancsnoka jóváhagyásával válik jogerőssé.

14. A jóváhagyott és nyilvántartásba vett „Felülvizsgálati táblá
zat”-okat, az esetleges jegyzőkönyvet és valamennyi egyéb ira
tot a másodfokú FÜV bizottság a felterjesztő egység FÜV bizott
ságának küldje vissza.

Felülvizsgálattal, elhalálozással kapcsolatos 
egyéb rendelkezések

15. A bevonulástól számított 21 napon belül megbetegedett, balese
tet szenvedett hadkötelesek alkalmasságának megállapítására az 
előzőekben foglaltak azzal alkalmazandók, hogy a felülvizsgálati 
eljárást az egység egészségügyi szolgálata kezdeményezi és a 
„Felülvizsgálati táblázat"-ot ez esetben csak egy példányban kell 
elkészíteni.

16. A hadköteles elhalálozása esetén az alegység parancsnoka ve
gyen fel két példányban „Jegyzőkönyv"-et és azt a felülvizsgá
lati eljárásnak megfelelő úton terjessze fel az egység parancsno
kához. Amennyiben az elhalálozásról halottvizsgálati jegyző
könyv készült, annak egy példányát mellékelni kell.
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A jegyzőkönyvben, az alegység parancsnoka, majd az egészség
ügyi szolgálat és az elsőfokú FÜV bizottság rögzítse véleményét 
a halálesetnek katonai kötelmekkel összefüggőnek, vagy attól 
függetlennek minősítése kérdésében. Erről véglegesen az egység 
parancsnoka dönt. Döntését, a „Jegyzőkönyv” V. részében fel 
kell tüntetni.

\

17. A baleset, betegség, haláleset katonai kötelmekkel összefüggő, 
vagy attól függetlennek minősítése kérdésében — minden eset
ben -  az „Útm utató”-ban (3. számú melléklet) foglaltak szol
gálnak alapul.

18. A hadkötelesek felülvizsgálatát végző — a BM Határőrség és a 
BM K arhatalom  szerveinél működő — első és másodfokú FÜV 
bizottságok szakfelügyelete a BM Egészségügyi Osztály vezetőjé
nek hatáskörébe tartozik.

19. Az egység, az állományába tartozó hadkötelesek felülvizsgálatáról 
szóló jóváhagyott felülvizsgálati iratok érkezését, illetőleg a had
köteles elhalálozásáról készült „Jegyzőkönyv” elkészítését köve
tően haladéktalanul tegye meg a jelen utasítás II. fejezetében 
előírt intézkedéseket.

II.

AZ EGYSÉG FELADATAI 
A CSÖKKENT M UNKAKÉPESSÉGŰNEK MINŐSÍTETT, 

VALAM INT A MEGHALT HADKÖTELESEKKEL 
KAPCSOLATBAN

20. A FÜV eljárás alá vont hadkötelesek esetében
a) ha a másodfokú FÜV bizottság döntése alapján a hadkötelest 

a BM Határőrség Országos Parancsnoka, illetve a BM K ar
hatalom Országos Parancsnoka nem tényleges viszonyba he
lyezi,
— a másodfokú FÜV bizottságtól visszaküldött „Felülvizsgá
lati táblázat”-ok 1. és 3. számú példányát, baleset esetén a 
„Jegyzőkönyv” egy példányát az illetékes katonai kiegészítő 
parancsnokságnak kell haladéktalanul megküldeni.
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A „Felülvizsgálati táblázat” 2. számú példánya és a „Jegyző
könyv” egy példánya az egységnél marad. (Eskütétel előtt 
(15. pont) leszerelők esetén, az egy példányú „Felülvizsgálati 
táblázat”-ot a kiegészítő parancsnokság kapja.),
— és a balesetből eredő sérülés m iatt káreljárás lefolytatása 

válik szükségessé, a kártérítési határozatot az egység pa
rancsnoka hozza meg. Kivétel ez alól, ha a kárigény érvé
nyesítése polgári peres ú tra  tartozik. Ez esetben a „Jegyző
könyv” ira ttári példányát a kárigényre vonatkozó összes 
iratokkal együtt a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 
Jogügyi Alosztályának kell felterjeszteni a 45/1955. számú 
belügyminiszterhelyettesi utasítás értelmében.

V
b) Ha a hadköteles állományban marad, a „Felülvizsgálati táb

lázat” 1. számú példányát kell az illetékes katonai kiegészítő 
parancsnokságnak megküldeni. Ezenkívül, ha a hadköteles 
munkaképessége a FÜV bizottság m egállapítása szerint leg
alább 15 %-ot meghaladóan csökkent, és a csökkenés katonai 
kötelmek teljesítése közben, vagy következtében elszenvedett 
baleset, vagy keletkezett betegség eredménye, „Felülvizsgá
lati táblázat” 3. számú példányát és az esetleges „Jegyző
könyv”-et is el kell az illetékes katonai kiegészítő parancsnok
ságnak küldeni.

21. A hadköteles elhalálozásáról az illetékes katonai kiegészítő pa
rancsnokságot a „Jegyzőkönyv” egy példányának és a hadköte
les egyéb okmányainak megküldésével kell értesíteni.

22. Az illetékes katonai kiegészítő parancsnok értesítésével egyide
jűleg gondoskodni kell a hadköteles tájékoztatásáról. Ennek ke
retében ism ertetni kell baleset esetén az egység parancsnoka, 
betegség esetén a másodfokú FÜV bizottság döntését, hogy a 
baleset, illetve betegség katonai kötelmek teljesítésével össze
függő-e vagy sem.
Ha a szolgálati eredetű munkaképességcsökkenés m értéke a  FÜV 
bizottság szerint 15 %-ot meghalad, a hadköteles figyelmét fel 
kell hívni baleseti járadék, illetőleg rokkantsági nyugdíj igény
jogosultságára. Nem szolgálati eredetű munkaképességcsökkenés 
esetén is tájékoztatni kell a  rokkantsági nyugdíjigényről, ha a 
munkaképességcsökkenés a 67 %-ot eléri, vagy annál több.
A megfelelő tájékoztatás érdekében előbb felsorolt esetek alkal
mával a hadkötelest függetlenül attól, hogy leszerel, állományba 
marad, vagy kórházi (gyógyintézeti) kezelés alatt áll, az 5. számú 
melléklet szerinti „Tájékoztató"-val kell ellátni.
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23. A  hadköteles elhalálozásáról a hozzátartozókat értesíteni kell 
és a 6. számú mellékletnek megfelelő „T ájékozta tó ival kell el
igazítást adni az esetleges nyugellátási igényük érvényesítésével 
kapcsolatos eljárásról.

24. A hadkötelesekről való gondoskodás keretében, az egység pa
rancsnoka:
— kísérje figyelemmel a megbetegedett, kórházi (gyógyintézeti) 

ápolásban részesülő egészségi állapotának alakulását,
— biztosítsa jogos anyagi- és pénzbeni járandóságait,
— baleseti járadékra jogosultság esetén — ha a hadköteles fel

gyógyulása után állományban marad, illetve szolgálatba áll — 
engedélyezze a munkaképességcsökkenést véleményező orvosi 
vizsgálaton a megjelenést, a belföldi szolgálati utazásra vo
natkozó szabályok szerint. Ki nem küszöbölhető akadályozta
tás esetén, az illetékes katonai kiegészítő parancsnokságot 
erről — az ok feltüntetése és új időpont kitűzésének kérése 
mellett — úgy kell értesíteni, hogy az, a munkaképességcsök
kenést véleményező orvosi bizottságot erről az idézés napjá
nál ham arább értesíteni tudja.

III.

FELTERJESZTÉS HŐSI HALOTTÁ NYILVÁNÍTÁSRA 
ÉS KIVÉTELES NYUGELLÁTÁSRA

25. Hősi halottá azok a hadkötelesek nyilváníthatók, akik a Magyar 
Népköztársaság ellenségei elleni harcban, a szocialista társadalmi 
rend védelmében, a vagyoni és személyi biztonság megőrzésében, 
az elemi csapások elleni küzdelemben kiemelkedő személyi bá
torsággal helytálltak és ennek következtében vesztették életüket. 
A hősi halottá nyilvánításra vonatkozó javaslatot, a belügymi
niszterhez kell előterjeszteni.

26. Az egység parancsnoka, a hősi halottá nyilvánításhoz készítsen 
részletes — a helytállás és az önfeláldozás minden lényeges moz
zanatára kiterjedő — javaslatot, amelyet a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokság, illetve a BM K arhatalom  Országos Pa
rancsnokság, a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség útján jóvá
hagyásra terjesszen fel.
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A hősi halottá nyilvánítás parancsban történik, amelyből — a 
felterjesztő parancsnokságon keresztül — egy-egy példányt az 
elhunyt hadkötelest bevonultató illetékes katonai kiegészítő pa
rancsnokság, a javaslattevő egység, illetőleg a hősi halott köz
vetlen családtagja kap.

27. A katonai szolgálat ellátása terén kimagasló érdemeket szerzett 
és megrokkant hadköteles, illetőleg katonai szolgálata a la tt tö r
tén t elhalálozása esetén hozzátartozói részére kivételes nyugel
látás javasolható.
Kivételes nyugellátásra lehet előterjesztést tenni a katonai kötel
mekkel összefüggő baleset, vagy betegség következtében is, ha 
létfenntartását a társadalombiztosítási szervek által m egállapított 
nyugellátás nem biztosítja. 

28. A kivételes nyugellátás m egállapítására vonatkozó részletesen 
indokolt javaslatot az egység parancsnoka, az illetékes katonai 
kiegészítő parancsnoksághoz küldje meg előkészítő eljárás lefoly
tatása végett.

Az illetékes katonai kiegészítő parancsnokság, a 41/1964. (HK
7.) HM számú utasítás 28. és a vonatkozó végrehajtási utasítás 
65—67. pontjai értelemszerű alkalmazásával, az előkészített ja
vaslatot a BM Személyügyi Főcsoportfőnökséghez terjessze fel.

A kivételes nyugellátás tárgyában hozott határozatról az illetékes 
katonai kiegészítő parancsnokságot és az érdekelt hadkötelest 
a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség értesíti.

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

29. Az illetékes megyei katonai kiegészítő parancsnokság, a hadkö
teles illetőleg elhalálozása esetén családtagjai felszólalását a tá r
sadalombiztosítási szervek elsőfokú határozata ellen, ha az a bal
eset vagy betegség, illetőleg haláleset szolgálati (katonai) kötel
mekkel való összefüggésben hozott döntés ellen (vagy az ellen 
is) irányul, a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség ú tján  a bel
ügyminiszterhez terjessze fel.

—  9 —

ÁBTL -4.2. - 10-24/5/1967 /10



A megyei katonai kiegészítő parancsnokságot a belügyminiszter 
döntéséről — a felterjesztett iratok visszaküldésével — a BM 
Személyügyi Főcsoportfőnökség értesíti.

30. Az illetékes katonai kiegészítő parancsnokságok a BM H atárőr
ség és a BM K arhatalom  állományába tartozó, illetőleg állomá
nyából leszerelő hadkötelesek tekintetében a 41/1964. (HK 7.) 
HM és a 61/1964. (HK 7.) HM Pü. F. számú utasítások végrehaj
tásánál — a 41/1964. HM számú utasítás II. rész 37. pontja értel
mében — jelen utasításban foglaltakra figyelemmel járnak el.

31. A hadkötelesek nyugellátási ügyeivel kapcsolatos — jelen utasí
tásban nem szabályozott — kérdéseknek esetleg szükséges to
vábbi kiegészítő rendezését a 19/1964. (VIII. 9.) Korm. és a 3/1964.
(VIII. 9.) HM számú rendeletekkel összhangban, valam int a bel
ügyi szerveknél e vonatkozásban történő ügyintézés felügyeletét 
a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség hatáskörébe utalom.

32. Jelen utasítás rendelkezései 1967. március 15-vel lépnek ha
tályba. Ezzel egyidejűleg minden ellentétes rendelkezés hatályát 
veszti.
(A Belügyminisztérium katonai rendfokozatú testületi tagjainak 
nyugellátásáról szóló 3102/1960. Korm. számú határozatnak a 
tartalékos és sorállományú honvédszemélyek és családtagjai 
nyugellátására vonatkozó rendelkezéseit a 3299/1964. (VIII. 9.) 
Korm. számú határozat hatályon kívül helyezte.)

A 19/1964. (VIII. 9.)-Korm. számú rendelet, a 3/1964. (VIII. 9.) HM 
számú rendelet, továbbá jelen utasítást 1967. m ájus 15-ig 
a Határőrség és K arhatalom  hivatásos állományával, valam int a vég
rehajtásban érdekeltekkel teljes egészében, a hadkötelesekkel pedig 
a rá juk  vonatkozó m értékben ism ertetni kell.
A későbbiek során bevonuló hadkötelesekkel, a bevonulástól szá
m ított 30 napon belül köteles az egység parancsnoka ismertetni.

JAKAB SÁNDOR s. k ,
a belügyminiszter I. helyettese

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 1080 példányban.

—  10 —
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(az egység fej bélyegzője)
1. sz. melléklet

Szám: ..... ............../ .......... 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
(balesetről, betegségről, halálesetről)

A jegyzőkönyv felvétele megkezdve: ........................................................... -n
19 évi ........................ .......................  hó .........  nap.

A jegyzőkönyv készítő(i)nek neve, rendfokozata, szolgálati beosztása:

I. Rész
A balesetet szenvedett személy adatai

1. Neve: ....................................................... . ............................................................
rendfokozata: ...................................................

2. Születési helye: ....................................................................................................
ideje: 1 9 ....  évi ................................................... h ó ..........nap.

3. Anyja neve: .........................................................................................................

4. Katonai szolgálatának kezdő napja: 19___évi .......................  hó ___n.

5. Beosztásának megnevezése: ............................................................................

II. Rész
A baleset, betegség adatai és bekövetkezésének körülményei

1. Az esemény bekövetkezésének helye: ..........................................................

2. Az esemény bekövetkezésének ideje: 19__ é v i ......................h ó ____n.

— 11 —
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3. A bizottság megállapítása:

4. A szemtanúk nyilatkozata a baleset körülményeiről:

5. A sérült (beteg) nyilatkozata az eseményről, észrevételei a II. rész 
pontjaiban foglaltakhoz:

V . 19. . . .  évi ................................... hó

sérült (beteg) aláírása

— 12 —
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6. A sérülést követő első egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok:

7. A sérült (beteg) aláírásának hiánya esetén a tanúk igazolása és adataik:

8. A II. rész 3—5. pontjaiban foglalt megállapítások és nyilatkozatok 
ellentmondásainak tisztázása:

\

9. A közvetlen (alegység) pk. véleménye: a  baleset, betegség katonai kö
telmekkel összefüggő, vagy nem:

A jegyzőkönyv lezárva:

........................................... , 19___  évi .................................... hó .......... nap.

(a jegyzőkönyvet készítők aláírása)

P. H.

—  13 —
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Az egység egészségügyi szolgálatának megállapítása a sérülésről, 
(betegségről), illetőleg a balesettel kapcsolatos véleménye

III. Rész

19___ évi ....................................  hó .........  nap.

eü. szolg. vez. aláírása

IV. Rész
Az egység FÜV bizottságának megállapításai

........................., 19----- évi ....................................  hó .......... nap.

FÜV bizottság elnöke

V. Rész
Az egységparancsnok döntése, illetve megállapítása

19___ évi hó nap.

egységparancsnok

—  14 —

ÁBTL -4.2. - 10-24/5/1967 /15



2. sz. melléklet

U T A S Í T Á S
a hadkötelesek balesete, betegsége, illetve elhalálozása esetén készítendő 

jegyzőkönyv felvételéhez, illetve kitöltéséhez

1. A jegyzőkönyvet, a baleset, betegség, vagy haláleset bekövetkezésének 
napjától számított 8 napon, kivételes esetben 15 napon belül kell — 
2 p é ld á n y b a n  — elkészíteni és ezt követően az egység egészségügyi 
szolgálatának haladéktalanul megküldeni.

2. A jegyzőkönyv I. részének adatait a hadköteles „Nyilvántartó lap”-ja 
alapján kell kitölteni.

3. A jegyzőkönyv összeállítását az alegység parancsnoka, vagy helyettese 
és a politikai helyettes végezze.
A jegyzőkönyv II.-rész 3. pontjában — erre vonatkozó vizsgálat alap
ján — rögzíteni kell a  baleset, betegség, vagy haláleset előzményeit, 
lefolyását és következményeinek minden részletét.
E pontban — név, születési év, anyja neve, rendfokozat és szolgálati 
beosztás pontos megjelölésével, — kell felsorolni azt is, hogy kik és 
mennyiben felelősek a bekövetkezett balesetért, betegségért, vagy ha
lálesetért.

4. A baleset, betegség, vagy haláleset szemtanúit a körülmények tisztá
zása érdekében meg kell hallgatni, nyilatkozatukat a jegyzőkönyv II. 
rész 4. pontjában fel kell venni.
A szemtanúk közül legalább két főt kell meghallgatni, ha több szem
tanú van. akkor az esemény körülményeiről pontosabb adatokat szol
gáltatók nyilatkozatát kell felvenni. A nyilatkozatokat, a meghallga
tott szemtanúkkal a jegyzőkönyv minden példányán alá kell íratni. 
A meghallgatott szemtanúk személyi adatait (név, szül. hely, év, 
anyja neve) rendfokozatát, szolgálati beosztását és állandó polgári 
lakhelye címét fel kell tüntetni.

5. A sérült, vagy beteg hadkötelest a jegyzőkönyvet elkészítők szemé
lyesen hallgassák meg. Nyilatkozatát és a jegyzőkönyv I. rész 1—5., 
valamint II. rész 1—4. pontjaiban rögzítettekkel kapcsolatos esetleges 
é s z r e v é t e l e i t  a jegyzőkönyv II. rész 5. pontjában kell felvenni.
Ha a s é r ü l t  hadköteles, az esemény bekövetkezésekor közvetlenül, 
illetve ezt követő 8 napon belül nyilatkozni nem képes, úgy ezt akkor 
kell végrehajtani, amikor a nyilatkozattételre egészségileg képessé 
válik. Az esemény bekövetkezésének időpontjától számított 15 nap 
elteltével a jegyzőkönyvet akkor is le kell zárni, ha a hadkötelest 
eddig a határidőig egészségi állapota m iatt nem lehetett kihallgatni. 
E határidő betartása érdekében — ha a hadköteles nyilatkozattételre 
egészségileg egyébként képes — az alegységparancsnok intézkedése 
szerint a  nyilatkozattétel céljából a hadkötelest tartózkodási helyén 
(pl. kórházban) kell felkeresni.
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A hadkötelessel nyilatkozatát, a jegyzőkönyv minden példányán alá 
kell íratni.

6. A sérültnek — a baleset után közvetlenül — elsősegélyt nyújtó sze
mély nevét, rendfokozatát é s ' szolgálati beosztását, a sérülésnek az 
elsősegély nyújtásakor észlelt külső megnyilvánulásait, továbbá az 
elsősegély módját, és te tt intézkedéseket, ennek helyét és időpontját 
a  6. pontban kell feltüntetni.
amennyiben a sérültnek nem az egység (alegység) vagy polgári sze
mély, hanem egészségügyi intézmény, (pl. Országos Mentőszolgálat, 
polgári kórház, stb.) nyújtott elsősegélyt, a sérülésre vonatkozó adato
kat, valamint az elsősegély nyújtást, illetve első egészségügyi ellátást 
végző egészségügyi intézmény nevét, címét, e pontban kell rögzíteni.

7. Ha a sérülés, vagy betegség az aláírás lehetőségét kizárja, a meghall
gatást két tanú jelenlétében kell végrehajtani. Ezek aláírásukkal iga
zolják a szóbeli nyilatkozat és a jegyzőkönyvbe felvett szöveg azonos
ságát. A tanúk személyi adatait (név, szül. év, hely, anyja neve) 
rendfokozatukat, szolgálati beosztásukat és állandó polgári lakhelyük
nek címét a jegyzőkönyv II. rész 7. pontjában kell feltüntetni.

8. Abban az esetben, ha a  jegyzőkönyvet készítők által tett megállapítá
sok, továbbá a szemtanúk, a sérült nyilatkozatai ellentmondóak, 
a  jegyzőkönyv készítői — erre vonatkozó megfelelő vizsgálat alapján
— tisztázzák az ellentmondásokat és állásfoglalásukat a jegyzőkönyv
II. rész 8. pontjában rögzítsék. 

9. A közvetlen (alegység) parancsnok a  II. rész 9. pontjában rögzítse az 
esemény katonai kötelmekkel való összefüggésével, vagy össze nem 
függésével kapcsolatos véleményét és azt röviden indokolja.

10. A jegyzőkönyv készítői, annak minden példányát — a megfelelő he
lyen — írják alá.

11. A jegyzőkönyv V. részében, az egységparancsnok az esemény katonai 
kötelmekkel való összefüggésével, vagy össze nem függésével kapcso
latos döntését, illetve megállapításait rögzítse.
Térjen ki arra, hogy az eseménnyel kapcsolatban, katonai ügyészségi 
vizsgálat indult, vagy nem.

12. Amennyiben a nyomtatvány egyes pontjainál biztosított hely nem 
elegendő, akkor a szükségletnek megfelelően betétlapokat kell alkal
mazni.

13. Ha egyazon eseménynél több személy sémit, vagy halt meg. minden 
személyről külön-külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

14. A jegyzőkönyvet — .annak tartalm ától függően — titkos, vagy nyílt 
ügyviteli előírások szerint kell kezelni.
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3. sz. melléklet

Ú t m u t a t ó

a hadkötelesek balesete, betegsége és halálesete 
szolgálati eredetének elbírálásához

Katonai kötelmekkel összefüggő az a baleset, amely szolgálati tevékeny
ség közben, vagy következtében, továbbá az a betegség és elhalálozás, 
amely szolgálati tevékenység ellátása következtében történt. Ezek közé 
tartoznak a következők:

1. Az egység kiképzési terve, illetőleg a napirend szerinti kötelező fog
lalkozások végrehajtása. Ilyen:
a gyakorlatok, riadók, és menetek, a  harcászati, alaki testnevelési és 
lőkiképzési foglalkozások, a fegyverzet és technikai eszközök kezelése, 
karbantartása és javítása, illetőleg ezeknek oktatása, vagy gyakorlása 
során, továbbá a  napirendben előírt egyéb feladatok (ébresztő, reg
geli szemle, étkezések, takarodó, stb.) végrehajtása során véletlen kö
vetkeztében, a hadköteles kiképzetlensége, gyakorlatlansága, vigyázat
lansága, Illetőleg a fegyverzet, vagy egyéb technikai eszközök meghi
básodása m iatt keletkezett baleset (törés, zúzódás, vágás, ficam, égés, 
belső szervek sérülése, stb.), vagy ezekkel közvetlen összefüggésbe 
hozható betegség, vagy haláleset.

2. Őr-, vagy ügyeleti szolgálat ellátása. Ilyen:
az őr-, vagy ügyeleti szolgálat teljesítése közben a  szabályzatokban, 
parancsban foglaltak feszes ellátásának sajátosságaiból (pl. ügyeleti 
szolgálatban, őrhelyen, vagy pihenőben a sérült, vagy más személy által 
okozott lövési sérülésekből, az őrhely elfoglalását megelőző, vagy 
onnan való leváltást követő előkészületekből; a szolgálati helyen őr
helyen, őrszobán előforduló elesésekből, megcsúszásokból eredő sérülés, 
továbbá az időjárás viszontagságaiból eredő betegség, vagy ennek szö
vődményei (pl. erős megfázás, fagyás, napszúrás, stb.) illetőleg ezekkel 
okozati összefüggésben lévő haláleset.

3. M unkára vezénylés esetén munka közben, továbbá a belrenddel kap
csolatos tevékenység. Ilyen:
az egységnél előforduló munkára (szénhordás, favágás, konyhai mun
kák, körlettakarítás, raktárrendezés, egyéb anyagszállítási feladatok, 
stb.) népgazdasági m unkára (tsz-ekben végzett mezőgazdasági munkák
ra, hóeltakarításra, stb.) vagy társadalmi munkára (társadalmi szerve
zetek, vagy egyének segítéseként bizonyos munkák végzésére, stb.) ki
jelölt, kirendelt, vagy szervezés alkalmával erre önként jelentkezett 
hadkötelesnek a munka végzése során, illetőleg a szolgálati (szállás)
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helyről a munkahelyre, vagy onnan a szolgálati (szállás) helyre vissza, 
menetközben történt sérülése, illetőleg azzal összefüggésben keletkezett 
betegsége, vagy bekövetkezett halálesete.

4. Az elöljáró parancsnokok parancsainak, intézkedéseinek végrehajtása. 
Ide tartozik:
az elöljárók által — a kiképzési tervben vagy a napirendben nem sze
replő feladatok elvégzésére — adott parancsok végrehajtásának ideje 
a la tt a hadkötelest e tevékenységével kapcsolatban ért baleset, beteg
ség vagy haláleset.

5. A parancsnokok, továbbá a társadalmi (párt, KISZ, stb.) szervek által 
szervezett társadalmi, kulturális és sporttevékenység teljesítése illető
leg az azon való részvétel. Ennek minősül:
a  Belügyminisztérium szervei által szervezett, vagy rendezett sport, 
vagy kulturális versenyeken, az ezekkel kapcsolatos felkészüléseken 
(edzéseken, gyakorlásokon, próbákon) elszenvedett, továbbá színházak, 
múzeumok, kiállítások, történelmi nevezetességek és egyéb rendezvé
nyeknek az egység, vagy a Belügyminisztérium más szervei, illetőleg 
azok párt, vagy KISZ szervezetei által szervezett látogatása, vala
mint azok által szervezett kirándulások során és azzal okozati össze
függésbe hozható bekövetkezett baleset, betegség, vagy haláleset.

6. Beosztásával kapcsolatos katonai gyakorlati ismeretek, készségek elsa
játítása érdekében önszorgalomból végzett kiképzési tevékenysége. 
Ezek:
a saját elhatározásból, vagy az elöljáró tanácsára végrehajtott olyan 
tevékenység során keletkezett baleset, betegség, vagy haláleset mely
nek célja az volt, hogy a hadköteles szabadidejében önszorgalomból 
gyarapítsa a beosztásában szükséges, vagy azzal összefüggő katonai 
ismereteit, gyakorolja a beosztásában tőle megkövetelt gyakorlati fo
gásokat.

7. A katonai eskü és a szabályzatok alapján elvárható tevékenysége. 
Ilyen:
szolgálatban, vagy szolgálati időn kívül szabadidőben katonai eskü 
szellemében saját elhatározásából végrehajtott — a társadalom, vagy 
államellenes cselekmények megakadályozása, vagy felszámolása, to
vábbá elemi csapások hatásának csökkentése, balesetek megelőzése, 
vagy az ezekből eredő mentési munkálatok, illetőleg emberi élet, vagy 
anyagi javak egyéb okokból történő megmentésére irányuló tevékeny
sége során bekövetkezett baleset, vagy ezekkel összefüggésben kelet
kezett betegség, illetőleg haláleset.

8. Szabadság, eltávozás, kimaradás vagy kimenő alkalmával a szolgálati 
helyről a lakóhelyre (-lakásra), illetve onnan vissza a szolgálati helyre 
a  szokásos útvonalon való közlekedése.
Lakóhelynek tekintendő a közvetlen családtagok (feleség, gyermek, 
szülő) ezek hiányában a testvér, nagyszülő lakóhelye, továbbá a bevo
nulás előtti munkahely. Szokásos útvonal alatt értendő a szolgálati 
hely és a lakóhely (lakás) közötti — a közlekedési vállalatok eszközei
vel, vagy egyéb alkalmi járművel, illetőleg gyalog megtehető — általá
ban legrövidebb, megszakítás nélküli útvonal.
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Amennyiben a szabadság, stb. ideje a la tt a hadköteles több családtag
jához utazik, ezen utazások közül a szolgálati helyről az elsőnek meg
látogatott családtag lakóhelyéről a szolgálati helyre való utazás alatti 
baleset, vagy ennek következtében történt haláleset minősíthető a ka
tonai kötelmekkel összefüggőnek. Így kell minősíteni a  laktanyán 
belüli közlekedés során bekövetkezett olyan balesetet vagy ennek kö
vetkeztében beállt halálesetet is, amely a hadkötelest egyéni szükség- 
ségletei kielégítésére irányuló tevékenysége közben érte és az esemény 
nem a hadköteles helytelen, vagy fegyelmezetlen magatartásából, ha
nem a közlekedési útvonalak karbantartásának elmulasztása miatt kö
vetkezett be (pl. erősen kopott, letöredezett lépcsőn való elcsúszás, a 
járdafelületen lévő víz és egyéb aknák takaró lemezeinek hiánya, stb. 
miatt).

Katonai kötelmekkel nem összefüggő az a baleset, illetőleg balesetből 
eredő betegség, vagy haláleset, amely nem az I/ 1 - 8 . pontokban foglaltak 
szerint keletkezett, továbbá
1. az, amelyet a hadköteles szándékosan önmagának okozott azzal a szán

dékkal, hogy magát azáltal, a katonai szolgálat ellátása alól időlege
sen, vagy véglegesen kivonja,

2. amely a katonai szabályok, utasítások, parancsok súlyos megszegéséből, 
vagy a hadköteles véralkohol vizsgálattal igazolt ittassága m iatt kö
vetkezett be,

3. amely a hadköteles olyan magatartásának következménye, amely nem 
sorolható a  katonai szolgálat körébe tartozó tevékenységek közé, mint 
szabad foglalkozás esetén, továbbá a kiképzés szüneteiben, illetőleg 
pihenő alkalmával saját elhatározásból végrehajtott olyan tevékeny
ség (pl. szabad időbeni labdarúgás, birkózás, egyéb játékok, külső 
sportegyesületbe való edzés, versenyzés, stb.), amely a hadköteles szá
mára ugyan konkrétan megtiltva nincs, de az a katonai kötelmek tel
jesítésével, vagy a  katonai szolgálat sajátosságával összefüggésbe nem 
hozható. Ide tartozik a szabadság, stb. alkalmával a lakóhelyre való 
megérkezés, onnan a szolgálati helyre történő visszaindulás közötti 
időben bekövetkezett baleset, vagy haláleset is.
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4. sz. melléklet

FELÜLVIZSGÁLATI TÁBLÁZAT
Gyorsított

FÜV
Nem gyorsított 
(Szükséges aláhúzandó)

1. Név: ........................................................
2. Anyja neve: .........................................
3. Alakulat (pf. szám és helye): ...........
4. Mióta szolgál a hadseregben: ...........
 V 5. Állandó lakóhelye a bevonulás előtt:

6. Melyik kiegészítő pság sorozta: ........
7. Utolsó polgári munkahelye: ...........
8. Foglalkozása a bevonulás előtt: . . .

FÜV bizottság megvizsgálta
Rendfokozat: ........................
.............  Szül. éve: .............

Iskolai végzettsége:

Mikor:

9. Magasság: ........... ’. . .  Súly:
10. Rövid kórelőzmény: .........

Súly: Mellkaskörfogat:

11. Jelenlegi panasza:

12. Objektív tünetek:

13. Végzett vizsgálatok eredménye: (vér, vizelet, Rtg., EKG., szemé
szet s tb .) ................. .............................................................................................

14. Végzett gyógykezelés:

15. Állott-e kezelés, kivizsgálás alatt (hol, melyik intézetben):
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16. Előző eü. szabadság :................. - t ó i ..............- i g ..............- t ó i .............. -ig
17. Előző FÜV vizsgálat időpontja: ........................ . eredménye a II—2

........................  szakasz rovat alapján: .......................................................
18. Kórisme (magyarul): .................,............................................... ......................

19. Javaslat:

(ov. főorvos aláírása)

20. Elsőfokú FÜV biz. döntése: (bélyegzővel töltendő ki) H—2. Ut 
szak................ rov. alapján.

21. Szolgálati eredetű betegség, 
baleset, sérülés:
Nem szolg. eredetű betegség, 
baleset, sérülés:

Frontszolgálati e red e tű  betegség, 
baleset, sérülés:
Harcban keletkezett betegség, sérülés: 
K iürítés m ódja (gyalog, kísérővel, 
szállítóeszközzel):

FÜV biz. tag FÜV biz. tag

FÜV biz. elnök

Kelt: P. H.

Nyt. száma:

EÜ. CSFSÉG KÖZPONTI FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG DÖNTÉSE
Háborúban elöljáró Füv. Biz.)

Kelt: P. H.

MUNKAKÉPESSÉGCSÖKKENÉST VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁG
DÖNTÉSE

— (Polgári  orvosi bizottság tölti ki.)

Munkaképességcsökkenése:

aláírás aláírás 

Kelt: . ......................................................... P.H .
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5. sz. melléklet

T Á J É K O Z T A T Ó

a hadkötelezettségen alapuló katonai szolgálat ideje alatt 
bekövetkezett, és nyugellátásra igényt adó 

munkaképességcsökkenés esetén járó nyugellátások 
megállapításának és folyósításának alapvető szabályairól, 

valamint az eü. okból történt leszerelés esetén igénybevehető, 
jogosultságokról és kedvezményekről, 

illetve ezek megszerzésének feltételeiről
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A katonai szolgálat ideje alatt balesetet szenvedett, illetve megbe
tegedett hadkötelest, amennyiben munkaképessége lényegesen csök
kent, az előírt feltételek fennállása esetén, különféle jogosultság, 
illetve kedvezmény, esetleg nyugellátás illeti meg.
A nyugellátások feltételei és összege, az erre vonatkozó igény érvé
nyesítésének rendje, a jogosultságok és kedvezmények feltételei, 
illetve ezek megszerzésének módja, igen sokrétű.
Em lített kérdések lényegesebb részeire vonatkozóan — a teljességre 
törekvés igénye nélkül — tájékoztatásul a következők szolgálnak:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. A katonai szolgálat teljesítése alatt bekövetkezett munkaképes- 
ség-csökkenést okozó baleset és betegség alapján j áró ellátások 
m értékét és feltételeit, továbbá az egyéb jogosultságokat, kedvez
ményeket a 19/1964. (VIII. 9.) Korm. számú rendelet és az ennek 
végrehajtásáról szóló 3/1964. (VIII. 9.) HM számú rendelet, vala
mint az 5/1967. számú belügyminiszterhelyettesi utasítás szabá
lyozza.

Ezek az ellátások és kedvezmények a következők: 

NYUGELLÁTÁSOK:
a) baleseti járadék,
b) rokkantsági nyugdíj.

JOGOSULTSÁGOK ÉS KEDVEZMÉNYEK:
a) táppénz,
b) táppénzhelyettesítő segély,
c) egészségügyi- és
d) gyógyászati segédeszközökkel való ellátás,
e) m unkába történő elhelyezés és szakmai átképzési kedvezmé

nyek,
f) tanulm ányi kedvezmény,
g) nyugellátási igény elbírálása során felm erült kiadások meg

térítése.

2. A tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak:
a) a sorkatonákra,
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b) a sorkatonai szolgálat alatt tartalékos tiszti kiképzésben része
sülő növendékekre,

c) a tiszti iskolai növendékekre,

d) az ideiglenes, tényleges katonai szolgálatot teljesítő tartalékos 
állományúakra, rendfokozatra és a katonai szolgálat teljesíté
sére való tekintet nélkül.

(Összefoglaló néven, a továbbiakban: hadkötelesek.)

NYUGELLÁTÁSOK 

Baleseti já radék

1. Baleseti járadékra jogosult az a hadköteles, akinek m unkaké
pessége a katonai szolgálat ideje alatt, a katonai kötelmekkel 
összefüggő tevékenység közben, vagy következtében történt bal
eset, vagy betegség m iatt 16 %, vagy ennél magasabb mértékben 
csökkent. 

A baleseti járadék m egállapítása tekintetében az előbbivel azo
nos elbírálás alá esik az a baleset is, amely a hadköteles szolgá
lati helyére, illetve onnan vissza, menetközben éri.

2. A baleseti járadék alapjául a következő m unkabér-átlagok szá
m íthatók :

a) ha a hadköteles bevonulását megelőzően állami szervnél m un
kaviszonyban, kisipari termelőszövetkezetnél tagsági viszony
ban, vagy munkaviszonyban, mezőgazdasági termelőszövetke
zetnél ipari biztosítottként munkaviszonyban állt, a baleseti 
járadék alapjául a bevonulást megelőző egyévi (12 havi) m un
kabér egy hónapra számított átlaga,

b) ha az a. alpontban felsorolt esetekben az egyhavi m unkabér 
átlaga az 1000,— Ft-ot nem éri el, úgy 1000,— Ft,

c) ugyancsak 1000,— Ft alapulvételével kerül megállapításra, ha 
a hadköteles:

— bevonulását megelőző évben nem állt munkaviszonyban,
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— mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként, illetőleg állami 
gazdaságban, vagy mezőgazdasági termelőszövetkezetnél 
mezőgazdasági biztosítottként dolgozott.

3. Baleseti járadék összege, a 2. pont szerint számított munkabér:
a) 8 %-a, 16—25 %-os munkaképesség csökkenés esetén.
b) 10 %-a, 26—35 %-os munkaképességcsökkenés esetén,
c) 15 %-a, 36—49 %-os munkaképességcsökkenés esetén,
d) 30 %-a, 50—66 %-os munkaképességcsökkenés esetén,

4. Ha a munkaképességcsökkenés m értéke a 67-%-ot eléri, vagy
meghaladja, leszerelésig a 3. pont d. alpontjában foglaltak sze
rinti baleseti járadék kerül folyósításra.

5. A baleseti járadék legkorábban a baleset napjától, betegség ese
tén annak keletkezése napjától jár.

6. A megállapított baleseti járadékot

a) teljes összegben folyósítják a katonai szolgálat ideje alatt, 
valam int a leszerelést követően a munkaviszonyban elért 
munkabér, vagy keresőfoglalkozásból származó jövedelem 
összegétől függetlenül,

b) nem folyósítják arra  az időre, amíg a hadköteles táppénzben, 
vagy táppénzhelyettesítő segélyezésben részesül,

c) 16—25 %-os munkaképességcsökkenés u tán  két éven át lehet 
folyósítani, a két év elteltével akkor is megszüntetik, ha a 
16—25 %-os munkaképességcsökkenés továbbra is (esetleg 
véglegesen) fennmarad,

d) az ismételt orvosi felülvizsgálat hónapját követő hó végével 
beszüntetik akkor, ha a munkaképességcsökkenés m értéke 
a 16 %-ot nem éri el,

e) szüneteltetik, ha az előírt kötelező orvosi felülvizsgálaton a 
hadköteles nem jelenik meg. Újabb folyósításra csak az orvosi 
vizsgálat m egtörténte u tán  — ha a jogosultság egyébként 
fennáll — kerülhet sor.
Ha a hadköteles az orvosi vizsgálatról való távolm aradását 
elfogadhatóan igazolni nem tudja, akkor a kieső időből leg
feljebb 3 hónapra visszamenőleg kaphatja meg a baleseti já 
radékot.
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Rokkantsági nyugdíj

7. Rokkantsági nyugdíjra jogosult az a hadköteles, aki katonai 
szolgálata alatt katonai kötelmekkel összefüggő tevékenység köz
ben. vagy következtében történt baleset-, vagy betegségből ere
dően megrokkan és em iatt katonai szolgálatra alkalm atlannak 
minősítik és tartalék  állományba helyezik (leszerelik).

8. Rokkantsági nyugdíjat kaphat a hadköteles akkor is, ha a ka
tonai kötelmekkel nem összefüggőnek minősített baleset-, vagy 
betegségből eredően rokkant meg, és em iatt leszerelik.

A) R okkantsági nyugdíj és feltételei a katonai kötelm ekkel 
összefüggő baleset, vagy betegség esetén

9. A katonai kötelmekkel összefüggő baleset, vagy betegség esetén, 
a rokkantsági nyugdíj m egállapításának egyetlen feltétele az 
ebből származó 67 %-ot elérő, vagy meghaladó munkaképesség
csökkenés (III., II., I. csoportba sorolt rokkantság).

10. A rokkantsági nyugdíjat a 2. pontban leírt m unkabérek alapul
vételével állapítják meg.

11. A rokkantsági nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegészítésből 
áll.
a) A törzsnyugd íja t az alábbi táblázat szerint számítják: ha a 

munkaképességcsökkenés
akkor a törzsnyugdíj 
a m unkabér átlagnak

III. rokk. csoportba sorolható 60 %-a,
II. rokk. csoportba sorolható 65 %-a,
I. rokk. csoportba sorolható 70 %-a.

b) N yugdíjkiegészítés a törzsnyugdíj összegének annyiszor 1—1 
%-a, ahány munkaviszonyban (szolgálatban) töltött éve van 
a hadkötelesnek.-

12. Ha a rokkantsági nyugdíjban részesülő hadköteles munkaképes
ségcsökkenése — az időszakos orvosi felülvizsgálaton —  álla
potának javulása következtében nem éri el a III. rokkantsági 
csoportot, a rokkantsági nyugdíj beszüntetésre kerül és helyette 
baleseti járadékot állapítanak meg.
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13. A rokkantsági nyugdíj folyósításának főbb szabályai a követke
zők: 
a) teljes összegben folyósítják arra  a naptári hónapra, amelyben 

a munkaviszonyból eredő m unkabér havi összege az 500,— 
Ft-ot nem haladja meg,

b) 50 %-át a munkaviszonyból eredő m unkabér havi összegétől 
függetlenül mindenképpen 'folyósítják,

c) ha a m unkabér és a rokkantsági nyugdíj 50 %-ának együttes 
összege nem éri el a rokkantsági nyugdíj megállapításánál 
alapul vett m unkabér összegét, a nyugdíjból olyan hányad fo
lyósítható, amely a m unkabért a nyugdíj megállapításánál 
alapul vett m unkabérre egészíti ki. Ez a kiegészítés a nyugdíj 
50 %-ától 75 %-áig terjedhet.
A megállapított rokkantsági nyugdíj 50, illetve 50—75 %-ig 
terjedő hányadának kiszámításánál — a tényleges rokkant
sági csoportba' sorolástól függetlenül —• minden esetben a III. 
rokkantsági csoportba sorolt rokkant részére járó rokkant
sági nyugdíjat veszik alapul.

B) R okkantsági nyugdíj és feltételei a katonai kötelm ekkel 
nem  összefüggőnek m inősíte tt baleset, vagy betegség esetén

14. Katonai kötelmekkel nem összefüggőnek minősített baleset, vagy 
betegség esetén rokkantsági nyugdíj az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén állapítható meg:
a) a leszerelés egészségi ok m iatt történt,
b) legalább III. csoportba sorolt rokkantság,
c) munkaviszonyban (szolgálatban) töltött előírt idő.

15. A rokkantsági nyugdíj megállapításához a munkaviszonyban 
(szolgálatban) töltött időt, az alábbiak szerint szükséges igazolni:
a) 22 éves életkorig 2 év
b) 25 éves életkorig 3 év
c) 30 éves életkorig 4 év
d) 35 éves életkorig 6 év
e) 40 éves életkorig 8 év
f) 45 éves életkorig 10 év
g) 50 éves életkorig 12 év 

(továbbiakban: előírt szolgálati idő)
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16. Rokkantsági nyugdíj alapjául a 2. pontban leírtak szerinti m un
kabérek szolgálnak azzal az eltéréssel, hogy a 2. pont a. alpont
jában a bevonulást megelőző egy évi (12 havi) időtartam m al 
szemben általában 4 évi (48 havi) m unkabér egy hónapra szá
m ított átlagát veszik figyelembe.

17. A rokkantsági nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegészítésből 
áll.

a) A tö rzsnyugd íja t az alábbi táblázat szerint számítják, ha a 
munkaképességcsökkenés

 
akkor a törzsnyugdíj 
a m unkabér átlagnak

III. rokk. csoportba sorolható 50 %-a,

II. rokk. csoportba sorolható 55 %-a,

I. rokk. csoportba sorolható 60 %-a.

b) N yugdíjkiegészítés a törzsnyugdíj összegének annyiszor 1—1 
%-a, ahány munkaviszonyban (szolgálatban) töltött éve van 
a hadkötelesnek.

18. A rokkantsági nyugdíj folyósításának főbb szabályai a követ
kezők :

a) teljes, összegben folyósítják arra  a naptári hónapra, amely
ben a munkaviszonyból eredő m unkabér havi összege az 500 
Ft-ot nem haladja meg,

b) 33 %-át a munkaviszonyból eredő m unkabér havi összegétől 
függetlenül mindenképpen folyósítják,

c) ha a m unkabér és a rokkantsági nyugdíj 33 %-ának együttes 
összege nem éri el a rokkantsági nyugdíj megállapításánál 
alapul vett m unkabér összegét, a nyugdíjból olyan hányad 
folyósítható, amely a m unkabért a nyugdíjmegállapításnál 
alapulvett m unkabérre egészíti ki. Ez a kiegészítés, a nyug
díj 33 %-ától- 50 %-áig terjedhet.

A megállapított rokkantsági nyugdíj 33, illetve 33—50 %-ig 
terjedő hányadának kiszámításánál — a tényleges rokkant
sági csoportba sorolástól függetlenül — minden esetben a III. 
rokkantsági csoportba sorolt rokkant részére járó rokkant
sági nyugdíjat veszik alapul.
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C) A rokkantság i nyugdíj m egállapításával, folyósításával 
és ezzel összefüggő egyéb kérdésekkel kapcsolatos általános

tudnivalók

19. Rokkantsági nyugdíjat legkorábban a leszerelést követő naptól 
lehet megállapítani és folyósítani. A katonai szolgálat időtarta
m ára — tehát a baleset vagy betegség bekövetkezésétől a lesze
relés napjáig — rokkantsági nyugdíjra a hadköteles nem jogo
sult.

20. A m egállapított rokkantsági nyugdíjat,
a) a leszerelést követően legkorábban a táppénz, illetőleg a táp

pénzhelyettesítő segély beszüntetését követő naptól lehet fo
lyósítani, 

b) szüneteltetik, ha az előírt kötelező orvosi vizsgálaton a had
köteles nem jelenik meg. ú jab b  folyósítására csak az orvosi 
vizsgálat m egtörténte u tán  — ha a jogosultság egyébként 
fennáll — kerülhet sor.
Ha a hadköteles az orvosi vizsgálatról való távolm aradását 
elfogadhatóan igazolni nem tudja, akkor a kieső időből leg
feljebb 3 hónapra visszamenőleg kaphatja meg a nyugdíját,

c) ha a munkaképességcsökkenés m értéke állapotjavulás követ
keztében a III. rokkantsági csoportot sem éri el, akkor az ezt 
megállapító orvosi vizsgálat hónapját követő hónap végével 
beszüntetik.

21. A rokkantsági nyugdíj megállapításánál, valam int a nyugdíj ki
egészítés számításánál szolgálati időként a katonai szolgálatban, 
betegségi biztosítással járó munkaviszonyban, továbbá a kisipari, 
vagy mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszonyban el
töltött és igazolt idők vehetők figyelembe.

22. Ha a rokkantsági nyugdíjban részesülő hadköteles m unkavi
szonyba lép, vagy keresőfoglalkozást kezd, ezt azonnal köteles 
bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz (Budapest, V., Gu
szev u. 10.) az erre a célra rendszeresített és postahivatalokban 
kapható formanyomtatványon.
Bejelentést kell tenni abban az esetben is, ha a m unkabér, jöve
delem összege megváltozik, vagy ha munkaviszony, vagy kereső- 
foglalkozás megszűnik.
A bejelentés elmulasztásából keletkezett nyugdíj túlfizetés ös
szegét, vissza kell téríteni.
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23. Ha a rokkantsági nyugdíjban részesülő hadköteles keresőfoglal
kozást kezd, rokkantsági nyugdíjának folyósítását a keresőfog
lalkozás egész időtartam a alatt teljes egészében szüneteltetik.
Keresőfoglalkozást folytatónak kell tekinteni azt a nyugdíjast:
— akinek iparengedélye van,
— akinek hasznothajtó jogosítványa van,
— aki orvosi, vagy mérnöki m agángyakorlatot folytat,
— aki keresőtevékenységet folytató munkaközösség (ügyvédi, 

 földmérői, oktatói, stb.) tagja,
— aki, vagy akinek a vele együttélő házastársa olyan gazdasági 

tevékenységet folytat, amely után mezőgazdasági lakosság ál
talános jövedelemadót köteles fizetni, ha a jövedelemadó évi 
összege az 1200,— Ft-ot meghaladja,

— aki gazdaságilag művelhető földingatlanát haszonbérbeadás 
ú tján  hasznosítja, ha a haszonbérbe adott földterület után a 
bérlő (bérlők) terhére kivetett mezőgazdasági lakosság álta
lános jövedelemadó évi összege az 1200,— Ft-ot meghaladja,

— aki munkaviszonyon kívül végzett egyéb tevékenysége (meg
bízás, stb.) alapján egy naptári hónapban összesen 500,— Ft-ot 
meghaladó díjazásban részesül,

— aki mezőgazdasági termelőszövetkezetnek 1964. március 14-e 
után belépett tagja és egy naptári éven belül — nyugdíjazá
sa naptári évében, az évnek a nyugdíj m egállapítását követő 
tartam a alatt — kétszázötven munkaegységet teljesít.
(Az em lített határnapon, vagy azelőtt mezőgazdasági ter
melőszövetkezetbe tagként belépett személyek szövetkezeti 
tagságuk alapján elért munkaegységük, illetve forint jövedel
mük után korlátozás alá nem esnek.)

24. A rokkantsági nyugdíj korlátozásánál a munkaviszonyból szár
mazó m unkabér és az egyéb forrásból származó jövedelem 
együttes összegét veszik alapul.

A nyugellátási igény bejelentésének és e lb írá lásának  rend je

25. Abban a kérdésben, hogy a hadköteles katonai szolgálatának 
ideje alatt ért balesete a katonai kötelmekkel összefügg-e, vagy 
attól független, annak az egységnek a parancsnoka dönt, amely
nek állományában a baleset időpontjában szolgálatot teljesített.
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26. A katonai szolgálat ideje alatt bekövetkezett betegségnek a ka
tonai kötelmekkel összefüggő, vagy attól független minősítése 
kérdésében a testület országos parancsnoka dönt. Ezt a hadköte
lessel — az előző pont szerinti esetben is — az egység parancs
noka közli.

27. Ha a balesetet, vagy betegséget a. katonai kötelmekkel összefüg
gőnek m inősítették és ebből eredően 16 %, vagy ezt meghaladó 
m értékű munkaképességcsökkenés áll fenn, úgy a nyugellátási 
igény bejelentése hivatalból történik.

Az igénybejelentést, az illetékes katonai kiegészítő parancsnok
ság terjeszti elő a nyugellátást megállapító társadalombiztosítási 
szervhez. 
Erről a hadkötelest úgy tájékoztatja, hogy részére megküldi, 
(vagy átadja) az „Igénybejelentési lap" egy példányát. A hadkö
telesnek tehát ebben az esetben a nyugellátás (baleseti járadék, 
vagy rokkantsági nyugdíj) megállapítása céljából igénybejelen
tést tennie nem kell.

28. Ha a baleset, vagy betegség katonai kötelmektől függetlennek 
lett minősítve, a nyugellátásra az igénybejelentést az érdekeltnek 
kell megtennie.
Az igénybejelentést, a hadköteles a nyugellátást megállapító 
társadalombiztosítási szervhez közvetlenül is megteheti, de cél
szerűbb, ha ilyen irányú kérelmével (személyesen vagy írásban) 
a katonai kiegészítő parancsnoksághoz fordul, aki ennek alap
ján  az igénybejelentést eszközli.

29. Amennyiben a nyugellátásra vonatkozó igénybejelentést a had
kötelesnek kell megtennie, azt a leszerelés, illetőleg a táppénz, 
vagy táppénzhelyettesítő segély folyósításának beszüntetésétől 
számított két éven belül teheti meg. Két éven túl, de legfeljebb 
három éven belül lehet igénybejelentést tenni abban az eset
ben, ha igazolható, hogy a nyugellátásra igényt adó m unkaképes
ségcsökkenés két éven belül megállapítható nem volt.

30. Ha a hadköteles, az igénybejelentést a 29. pontban előírt ha tár
idő eltelte után teszi meg, a nyugellátást megállapító társadalom- 
biztosítási szerv a nyugellátásra vonatkozó igényt a társadalom - 
biztosítási nyugdíjról szóló rendelkezések alapján bírálhatja csak 
el, amely a hadkötelesre nézve esetleg kedvezőtlenebb lehet.

31. A nyugellátási igényt elbíráló társadalombiztosítási szerv az ér
dekelttől általában a bevonulás előtti munkaviszonyra, m unka
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bérre, stb. vonatkozó adatok közlését kéri. A késedelmes, vagy 
nem teljesített adatszolgáltatás a nyugellátási igény elbírálását, 
a nyugellátás m egállapítását hátráltatja , illetve kizárja, ezért 
elsősorban a nyugellátást igénylő érdeke, hogy igénye elbírálá
sához szükséges adatokat mielőbb rendelkezésre bocsássa.

32. A benyújtott nyugellátási igényt, a nyugellátást megállapító 
szerv elsőfokú határozattal b írálja el.

33. A nyugellátási igényt elbíráló elsőfokú határozat ellen a hadkö
teles (akár egészben, akár egyes részeivel nem ért egyet) az ab
ban megjelölt felszólalási határidőn belül a társadalombiztosítási 
bizottsághoz felszólalással élhet.

34. Ha a hadköteles a társadalombiztosítási szervek elsőfokú hatá
rozata ellen te tt fellebbezésében a baleset, vagy betegség szolgá
lati (katonai) kötelmekkel való összefüggésében hozott döntés 
ellen (vagy ez ellen is) fellebbez, e kérdésben a belügyminiszter 
dönt, véglegesen.
Az elsőfokú határozat egyéb megállapításaival kapcsolatban tett 
felszólalást, a társadalombiztosítási bizottság bírálja el és hoz 
másodfokú döntést.

35. A munkaképességcsökkenés m értékét a munkaképességcsökke
nést véleményező I., vagy II. fokú orvosi bizottság (MUCSÖ) 
véleményezi.

36. Ha a munkaképességcsökkenés m értékét nem véglegesen véle
ményezik, akkor a MUCSÖ által m eghatározott időpontban 
a hadkötelesnek újabb felülvizsgálaton kell megjelennie.

37. Ha az újabb felülvizsgálaton a hadköteles munkaképességcsök
kenése m értékét a korábbival egyezően véleményezik, az addig 
folyósított nyugellátást változatlan összegben folyósítják.
Ha azonban a MUCSÖ a munkaképesség csökkenés m értékének 
változását (csökkenését, vagy emelkedését) véleményezi, a nyug
ellátást megállapító szerv — a változás alapján — a nyugellá
tást határozattal módosítja.
Ha a hadköteles munkaképességcsökkenésében olyan m érvű vál
tozás történt; hogy az nyugellátásra m ár nem jogosít, a nyug
ellátás folyósítását a nyugellátást megállapító társadalombiztosí
tási szerv határozattal beszünteti.

38. A munkaképességcsökkenés m értékének véleményezésére a MU- 
CSÖ-nél csak a nyugellátást megállapító, vagy folyósító szervek 
idézésére lehet megjelenni.
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Ha azonban a hadköteles állapotának súlyosbodását érzi, és ezt 
szakorvos által adott igazolással bizonyítja, a MUCSÖ által meg
határozott felülvizsgálati idő előtt, a nyugellátást megállapító 
szervtől munkaképességcsökkenése mértékének újbóli megálla
pítását kérheti. A kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez 
em lített igazolást is csatolni kell.

39. Ha a hadköteles nyugellátást igényel, vagy m ár nyugellátásban 
részesül, a nyugellátást megállapító szerv felhívására, meghall
gatása vagy megvizsgálása céljából személyesen köteles megje
lenni, az elrendelt orvosi vizsgálatnak, vagy kórházi megfigyelés
nek magát alávetni.

 
40. Amennyiben a hadköteles a 39. pontban leírt követelményeknek 

az előírt módon és időben nem tesz eleget,
a) nyugellátási igényének elbírálását felfüggesztik,
b) ha m ár nyugellátásban részesül, annak folyósítását szünetel

tetik.
41. A nyugellátást megállapító, vagy folyósító szerv büntető eljárást 

indíthat akkor, ha a hadköteles nyugellátása megállapítása, vagy 
folyósítása céljából szándékosan, a valóságnak meg nem felelő 
bejelentést tesz, vagy ilyen igazolást terjeszt elő.

42. A hadköteles a katonai szolgálati ideje alatt m egállapított bal
eseti járadéka folyósítását szolgálati helyére nem kérheti, to
vábbá szolgálati helyéről a nyugellátást megállapító, vagy folyó
sító szervekkel közvetlen levelezést nem folytathat.
A baleseti járadék folyósítását tetszése szerint választott polgári 
címre kérheti, levelezését pedig a katonai kiegészítő parancsnok
ságon keresztül eszközölheti.

JOGOSULTSÁGOK ÉS KEDVEZM ÉNYEK 
Táppénz

1. Ha a hadkötelest katonai szolgálatának ideje alatt bekövetkezett
— katonai kötelmekkel összefüggő, vagy attól független — bal
esete, vagy betegsége m iatt leszerelik, és leszerelésekor illetőleg 
ezt követő 15 napon belül keresőképtelennek nyilvánítják, ennek 
idejére az alábbi feltételek esetén táppénzre jogosult:
a) ha munkaviszonya a katonai szolgálati ideje alatt is fennáll, 

vagy
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b) ha munkaviszonya bevonulását megelőző 15 napon belül vagy 
a katonai szolgálat ideje alatt szűnt ugyan meg, de a bevonu
lását megelőző egy évben legalább 90 napon át biztosított volt 
és biztosításban, valam int a katonai szolgálatban eltöltött 
szolgálati ideje a 180 napot eléri, vagy meghaladja.

2. Ha a hadköteles bevonulása előtt munkaviszonyban állt, — 
amennyiben munkaviszonya a katonai szolgálat ideje alatt is 
fennáll — táppénzigényét a munkahelyén „ működő üzemi kifi
zetőhelyen jelentheti be.

3. Ha munkaviszonya a katonai szolgálatát megelőző 15 napon be
lül vagy a katonai szolgálat ideje alatt szűnt meg, továbbá, ha 
bevonulásakor munkaviszonyban állt, de m unkáltatójánál üzemi 
kifizetőhely nem működik, táppénz igényét a lakóhelye szerint 
illetékes társadalombiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez) 
nyújthatja  be.

4. Az a hadköteles, aki bevonulását megelőzően a MÁV-nál, vagy 
GYSEV-nél állt munkaviszonyban, és munkaviszonya a katonai 
szolgálat ideje alatt is fennállt, táppénzigényét bevonulása előtti 
szolgálati főnökséghez (munkahelyhez) terjesztheti elő.

5. A táppénzigénylést, személyesen vagy írásban lehet benyújtani. 

Az igényléshez csatolni kell:
a) a körzeti orvos, (kórházi vagy rendelőintézeti szakorvos) által 

kiállított és a keresőképtelenséget megállapító igazolást, va
lam int

b) a leszerelésről szóló igazolást.

6. A táppénzre való jogosultság feltételei, időtartam a, összege és 
ezekkel kapcsolatos egyéb kérdésekre a táppénzt folyósító szerv
től kaphat részletes felvilágosítást.

T áppénzhelyettesítő  segély

7. Ha a hadkötelest katonai kötelmekkel összefüggő baleset, vagy 
betegség m iatt szerelik le és táppénzre az előírt feltételek hiánya 
m iatt nem jogosult, keresőképtelensége esetén a leszereléstől, 
keresőképtelensége megszűnéséig, illetve állapota végleges kialakulásáig
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(munkaképességcsökkenés megállapításáig) táppénzhe
lyettesítő segélyben részesülhet.

8. A táppénzhelyettesítő segély összege havi 650,— Ft. Egy hónap
nál rövidebb ideig tartó  keresőképtelenség esetén a segélynek a 
töredékidővel arányos részét folyósítják. Ha a hadköteles a se
gélyezés időtartam a alatt egészségügyi intézményben (pl. kórház, 
szanatórium, stb.) gyógykezelés alatt áll, ennek időtartam ára, a 
táppénzhelyettesítő segély 50 %-át folyósítják.

9. A táppénzhelyettesítő segély m egállapítására vonatkozó igényt 
a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes társadalombizto
sítási igazgatósághoz (kirendeltséghez) kell benyújtani.

10. A hadköteles igényét személyesen, vagy írásban jelentheti be. 
Az igény bejelentéshez:
a) a lakóhely szerint illetékes körzeti orvos (kórházi, vagy ren

delőintézeti szakorvos) által kiállított és a keresőképtelensé
get bizonyító igazolás, és

b) a katonai kiegészítő parancsnokságon e célbői történő meg
jelenése alkalmával kitöltött „Igénybejelentési lap’’-ot

kell csatolni.

Egészségügyi ellátás

11. A katonai szolgálat ideje alatt bekövetkezett baleset, vagy be
tegség m iatt leszerelt hadkötelest — teljes felgyógyulásáig, idő
beli korlátozás nélkül — a közgyógyellátás szabályai szerint díj
talan orvosi gyógykezelés, gyógyszer ellátás és kórházi ápolás 
(összefoglaló néven: egészségügyi ellátás) illeti meg.
A hadköteles egészségügyi ellátásra jogosultságának igazolá
sára, az egység egészségügyi szolgálatától igazolványt kap.

G yógyászati segédeszköz ellátás

12. Ha a hadkötelesnek katonai szolgálat ideje alatt történt balese
téből, vagy betegségéből olyan testi fogyatékossága alakult ki, 
hogy annak pótlására gyógyászati segédeszközre van szüksége, 
azt szakorvosi javaslatra a nyugellátást megállapító szervtől kap
hatja meg.
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a) térítésm entesen és egyéb feltételek nélkül kaphatja meg. ha 
balesetét vagy betegségét katonai kötelmekkel összefüggőnek 
minősítették,

b) katonai kötelmekkel nem összefüggő baleset vagy betegség 
esetén, az előírt szolgálati idő igazolása alapján kaphatja meg, 
a segédeszköz értéke meghatározott hányadának kifizetésével.

13. A gyógyászati segédeszközt a hadköteles:

M unkába való elhelyezés, szakm atanulás, vagy szakm ai 
átképzés elősegítése

14. A hadköteles katonai kötelmekkel összefüggő balesete, vagy be
tegsége — ha bevonulás előtt munkaviszonyban (kisipari, vagy 
mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszonyban) állt és 
munkaviszonya (tagsági viszonya) katonai szolgálata alatt is 
fennállt — a csökkent munkaképességűek védelmére vonatkozó 
rendelkezések alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbírálás 
alá esik, m intha munkahelyén szenvedett volna üzemi balesetet.
Az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, a bevonulása előtti m un
káltató köteles teljesíteni.

Ezek a kötelezettségek általában a következők:
a) köteles a hadkötelest leszerelés után tovább foglalkoztatni,
b) köteles olyan m unkakört a hadköteles részére biztosítani, 

amelyet az, munkaképességcsökkenés m ellett is el tud látni,
c) ha baleset (betegség) következtében a hadköteles eredeti szak

m áját folytatni nem képes, köteles a szakmai átképzés lehe
tőségét biztosítani, és ennek költségeit fedezni.

15. Ha a hadkötelest katonai kötelmekkel összefüggő baleset, vagy 
betegség m iatt szerelték le és bevonulása előtt munkaviszony
ban (szövetkezeti tagsági viszonyban) nem állt, vagy ez a ka
tonai szolgálat ideje alatt szűnt meg, a csökkent munkaképessé
gűek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, a ka
tonai kiegészítő parancsnokságnak kell gondoskodnia.

Ezen belül:
a) a megfelelő m unkakörbe történő elhelyezésről a lakóhe

lye szerinti tanács ú tján  gondoskodik, amely köteles a csökkent
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munkaképességűekkel betölthető m unkahelyekre történő 
kiközvetítésnél a hadkötelest másokkal szemben előnyben ré
szesíteni,

b) ha a megfelelő munkakörbe történő elhelyezéshez szakmai 
átképzés válik szükségessé, ennek lehetőségét biztosítania 
kell. Amennyiben az átképzést végrehajtó szerv a felmerülő 
költségeket fedezni nem tudja, arra  a katonai kiegészítő pa
rancsnokság biztosít fedezetet.

 T anulm ányi kedvezm ény

16. Azt a hadkötelest, akit katonai szolgálatának ideje alatt katonai 
kötelmekkel összefüggő baleset, vagy betegség ért, ha középfokú 
tanintézetben, vágy felsőoktatási intézményben tovább akar ta 
nulni, a felvételnél — egyébként egyenlő feltételek mellett — 
másokkal szemben előnyben kell részesíteni. 

17. A 16. pont szerinti kedvezmény, a hadköteles gyermekeire is vo
natkozik.

Ezen túlmenően a gyermek jórendű, vagy ennél magasabb tanul
mányi eredmény esetén még tandíjmentességet is kap, ha az őt 
egyébként nem illetné meg.

N yugellátás m egállapításával kapcsolatos személyes 
m egjelenési kötelezettség során fe lm erü lt költségek m egtérítése

18. Ha a hadkötelest nyugellátási igénye elbírálásával kapcsolatban 
a nyugellátást megállapító szerv személyes megjelenésre kötelezi, 
az ennek során felm erült kiadásokat, vagy keresetkiesést, a 
nyugellátást megállapító szerv visszatéríti.

A m egtéríthető kiadások a következők:

a) személyes megjelenés alkalmával felm erült utazási költség,

b) az esetleg felmerülő szállásköltség,

c) a megjelenési kötelezettség m iatt munkából való kiesés kö
vetkeztében felm erült keresetveszteség.
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19. Amennyiben a személyes megjelenés a katonai szolgálat ideje 
alatt válik szükségessé, az ezzel kapcsolatban felm erült kiadáso
kat a belföldi szolgálati utazásra vonatkozó szabályok szerint, 
az egység pénzügyi szolgálata téríti meg.

A „Tájékoztató” e témakörbe tartozó és 1966. február hó 1-én ha
tályban lévő jogszabályok alapján készült.
E jogszabályok esetleges változásaira tekintettel célszerű, hogy a 
„Tájékoztatóbban foglaltak adott időpontban való érvényességéről, 
valam int mindazon kérdésben, amelyekre a „Tájékoztató” nem tér 
ki, illetékes szervektől (katonai kiegészítő parancsnokság, társadalom
biztosítás helyi szervei, nyugdíjfolyósító szerv) kérjen tájékoztatást.

—  40 —

ÁBTL -4.2. - 10-24/5/1967 /41



6. sz. melléklet

T Á J É K O Z T A T Ó

a hadkötelezettségen alapuló katonai szolgálat ideje alatt 
bekövetkezett elhalálozás esetén, 

hozzátartozói nyugellátás 
megállapításának és folyósításának alapvető szabályairól 

és a nyugellátási igény érvényesítésének rendjéről
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A hadköteles katonai szolgálati ideje alatt bekövetkezett elhalálo
zása esetén hátram aradt hozzátartozóit az előírt feltételek fennállása 
esetén nyugellátás illeti meg.

A nyugellátásra való jogosultság feltételei, összege, a megállapított 
nyugellátásra való jogosultság időtartam a, valam int a nyugellátási 
igény érvényesítésének rendjére vonatkozó lényegesebb kérdésekről 
tájékoztatásul a következők szolgálnak:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A hadköteles elhalálozásáról hátram aradt közvetlen hozzátarto
zója — minden esetben — értesítést kap .

2. A „Tájékoztató"-ban foglaltak vonatkoznak a katonai szolgálati
idő alatt elhalálozott, 
a) sorkatonákra,
b) sorkatonai szolgálat alatt tartalékos tiszti kiképzésben része

sülő növendékekre,
c) tiszti iskolai növendékekre,
d) az ideiglenes, tényleges katonai szolgálatot teljesítő tartalékos 

állományúakra, rendfokozatukra és a katonai szolgálat teljesí
tésére való tekintet nélkül.

(Összefoglaló néven a továbbiakban: hadkötelesek.)

3. A hadköteles elhalálozása esetén hátram aradt hozzátartozóit meg
illető nyugellátások a következők:
a) özvegyi nyugdíj,
b) árvaellátás,
c) szülői nyugdíj.

4. A nyugellátásra való jogosultság feltétele tekintetében alapvető 
eltérés van a hadköteles katonai kötelmekkel összefüggőnek mi
nősített elhalálozása esetén, amikor is a hozzátartozók nyugellá
tása, a hadköteles m unka- (szolgálati-) viszonyban töltött idejére 
tek in tet nélkül állapítható meg, míg a katonai kötelmekkel össze 
nem függő elhalálozás esetén, a nyugellátás megállapításához
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a) 22 éves életkorig 2 évet
b) 25 éves életkorig 3 évet
c) 30 éves életkorig 4 évet 
d) 35 éves életkorig 6 évet
e) 40 éves életkorig 8 évet
f) 45 éves életkorig 10 évet
g) 50 éves életkorig 12 évet
kell igazolni (továbbiakban: előírt szolgálati idő).

5. A hadköteles elhalálozásának minősítése a nyugellátás összegének 
és folyósíthatósága időtartam ának is meghatározója.

6. Abban a kérdésben, hogy a hadköteles katonai szolgálatának ideje 
alatt bekövetkezett elhalálozása a katonai kötelmekkel össze
függ-e. vagy attól független, annak az egységnek a parancsnoka 
dönt, amelynek állományában a baleset időpontjában szolgálatot 
teljesített.
Az egyes nyugellátásoknál az elhalálozás minősítéséből adódó el
térések részletezve vannak.

ÖZVEGYI NYUGDÍJ

1. Özvegyi nyugdíjra jogosult az alább ism ertetett feltételek mellett 
a katonai szolgálati idő alatt meghalt hadköteles felesége, külön
élő vagy elvált felesége, illetve élettársa.
Az özvegyi nyugdíj ideiglenes, vagy állandó lehet.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

2. Ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult egy éven át az özvegy, 
ha férje rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve arra  jogosult 
lett volna, vagyis az előírt szolgálati időt haláláig megszerezte.

3. Előző pontban em lített feltételek hiányában is jogosult az özvegy 
nyugdíjra, ha férje elhalálozását katonai kötelmekkel összefüg
gőnek minősítették.
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Á llandó özvegyi nyugdíj

4. Á llandó özvegyi n yugd íjra  jogosult az özvegy egy éven tú l is, 
ha  a 2. pon tban  foglalt feltételekkel rendelkezik és

a) férjének  halá lako r az 55. életévét betö ltö tte , vagy

b) férjének  ha lá lako r rokkan t, Vagy

c) fé rjének  halá lako r legalább k é t á rvae llá tásra  jogosult gyer
m ek e ltartásáró l gondoskodik, vagy

d) férje  elhalálozását katonai kötelm ekkel összefüggőnek m inő
sítették .

özvegyi nyugdíj m egállapítása egyéb felté te lek  a lap ján

5. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és annak a fele
ségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideje külön él, az ideig
lenes özvegyi nyugdíj az egyéb feltételek mellett: is csak abban 
az esetben jár, ha férje halálakor tartásdíjban részesült. Az öz
vegyi nyugdíj összege, a tartásdíj összegénél több nem lehet.

6. Azt a törvényesen elvált nőt, vagy feleséget, akinek a részére 
a tartásd íjat bírói ítélet (bírói egyezség) megállapította, az ideig
lenes özvegyi nyugdíjra jogosultság szempontjából akkor is ta r
tásdíjban részesülőnek kell tekinteni, ha tartásd íjat ténylegesen 
nem kapott.

7. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és annak a fele
ségnek, aki a férjétől egy évnél hosszabb ideig külön él, az ál
landó özvegyi nyugdíj az egyéb feltételek mellett is csak abban 
az esetben jár, ha
a) férjének halálakor tartásdíjban részesült, vagy
b) az állandó özvegyi nyugdíjra jogosultság feltételei a külön

éléstől számított 15 éven belül következnek be és a feleség 
tartásra  való érdemtelenségét a bíróság nem állapította meg. 
Az állandó özvegyi nyugdíjra való jogosultság szempontjából 
tartásra  való érdemtelenséget kell vélelmezni abban az eset
ben, ha a bíróság az elvált, vagy különélő feleséget férje ne
vének viselésétől kifejezetten eltiltotta. Ellenkező esetben vi
szont — egyéb adat hiányában — vélelmezni kell a tartásra  
érdemességet.
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8. özvegyi nyugdíjra jogosult a feleséggel egyenlő feltételekkel az 
a nő (élettárs) is, aki a meghalt férfival annak halálát közvetle
nül megelőzően legalább egy éven át együttélt, ha az együttélés
ből gyermek származott és a -férfi az apaságot elismerte, vagy 
azt a bíróság jogerősen megállapította.
özvegyi nyugdíjra jogosult az is, aki élettársával annak 1958. 
december 31-e után bekövetkezett haláláig legalább 10 éven át 
együttélt.

özvegyi nyugdíj összege, folyósításának főbb szabályai

9. Ha a hadköteles katonai kötelmekkel összefüggésben halálozott 
el, az özvegyi nyugdíj annak a rokkantsági nyugdíjnak 50 %-a, 
amely a hadkötelest a katonai kötelmekkel összefüggő II. cso
portbeli rokkantság esetén a halál időpontjában megillette 
volna.

10. A katonai kötelmektől független elhalálozás esetén az özvegyi 
nyugdíj annak a rokkantsági nyugdíjnak az 50 %-a, amely a 
hadkötelest az elhalálozás időpontjában a katonai kötelmektől 
függetlenül bekövetkezett III. csoportbeli rokkantság esetén 
megillette volna.

11. özvegyi nyugdíjat annak a hónapnak első napjától folyósítják, 
amelyben az igényjogosultság feltételei beállottak.

12. Az özvegyi nyugdíjat a munkaviszony, vagy keresőfoglalkozás 
tartam a alatt is korlátozás nélkül folyósítják. 

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

14. A rokkantság címén m egállapított özvegyi nyugdíj megszűnik, ha 
az özvegy rokkantsága m ár nem áll fenn.

15. Két árvaellátásra jogosult gyermek címén m egállapított özvegyi 
nyugdíj megszűnik, ha m ár egy gyermek sem jogosult az árva
ellátásra. Ebből a szempontból nem tekinthető árvaellátásra jo
gosultnak az a 18. életévét betöltött gyermek, aki közép-, vagy 
középfokú iskolai tanulm ányok folytatása címén részesül árva
ellátásban.

16. Annak az özvegynek, akinek állandó özvegyi nyugdíja újabb 
házasságkötés folytán szűnik meg, egy évi özvegyi nyugdíjával 
egyenlő végkielégítés jár.
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17. Ha az özvegyi nyugdíjat több jogosult között megosztva kell 
folyósítani, az egyik jogosult házasságkötése esetén járó végki
elégítés összegét a reá eső özvegyi nyugdíj hányad figyelembe
vételével állapítják meg.

18. Az özvegyi végkielégítésre vonatkozó igény, az újabb házasság
kötést követő egy év alatt érvényesíthető.
Az az özvegy, aki özvegyi nyugdíjat újabb házasságkötéséig nem 
igényelt, ezt a jogát, újabb házasságkötése után m ár nem érvé
nyesítheti és végkielégítésre nem jogosult.

19. Feléled az özvegyi nyugdíjra a jogosultsága annak az özvegynek, 
akinek az özvegyi nyugdíja nem újabb házasságkötés után szűnt 
meg,
a) ha 55. életévét eléri, feltéve hogy nyugdíja 40. életéve betöl

tése után szűnt meg,
b) életkorára való tekintet nélkül, ha az özvegyi nyugdíj meg

szűnésétől számított 15 éven belül megrokkan.

Hősi ha lo tt özvegyének nyugdíja

 20. A katonai szolgálat ideje alatt meghalt hadkötelest, a belügy
m iniszter nyilváníthatja hősi halottá.
Erről, a hadköteles közvetlen hozzátartozója értesítést kap.

21. A hősi halottá nyilvánított hadköteles özvegyének járó özvegyi 
nyugdíj 70 %-a annak a rokkantsági nyugdíjnak, amely a had
kötelest a katonai kötelmekkel összefüggő II. csoportba tartozó 
rokkantság esetén megillette, vagy megillette volna.
Az így m egállapított özvegyi nyugdíj összege 800,— Ft-nál ke
vesebb nem lehet.
E pont alapján járó nyugdíjat csak annak az özvegynek lehet 
megállapítani, aki férjével annak haláláig együtt élt.

22. Ha a hősi halott különélő, illetve elvált feleségét, vagy özvegyi 
nyugdíjra jogosult élettársat hagyott hátra, az ezek részére járó 
özvegyi nyugdíj összegét nem a 21. pontban foglaltak szerint 
állapítják meg, hanem  annak a rokkantsági nyugdíjnak az 50 
%-a figyelembevételével, amely a hősi halottat katonai kötel
mekkel összefüggő II. csoportbeli rokkantság esetén a halál idő
pontjában megillette volna.
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23. A hősi halottá nyilvánított hadköteles özvegyének járó nyugdíj 
folyósítására a 11—13. és a 16—18. pontokban foglaltak az irány
adók.

ÁRVAELLÁTÁS

A jogosultság feltételei

1. Árvaellátásra annak a meghalt hadkötelesnek a gyermeke, mos
tohagyermeke és örökbefogadott gyermeke jogosult, aki a had
kötelesek nyugellátására vonatkozó külön rendelkezésben előír
tak  alapján rokkantsági nyugdíjban részesült, vagy arra  jogosult 
lett volna.

2. Árvaellátás já r  a nevelt gyermeknek, a testvérnek is, ha az el
halt hadköteles saját háztartásában tarto tta  el, feltéve, hogy 
a nevelt gyermeknek, testvérnek, tartásra  köteles és képes hoz
zátartozója nincs.

3. Az árvaellátás, az árva 16. életévének betöltéséig, középiskolai, 
vagy középfokú iskolai tanulm ányok folytatása esetén a tanul
mányok befejezéséig, de legfeljebb 19. életévének betöltéséig 
jár.

4. Ha az árva 16., illetőleg közép-, vagy középfokú iskolai tanul
mányok folytatása esetén a tanulm ányok befejezéséig, de legfel
jebb 19. életévének betöltéséig testi vagy szellemi fogyatkozás 
m iatt tartósan megrokkan és eltartásra szorul, az árvaellátás 
életkorra tekintet nélkül jár.

5. Az árvaellátás, az árva 16. életévének betöltéséig attól függetle
nül jár, hogy az árva iskolai tanuló-e, vagy sem. A 16. életév be
töltése u tán  iskolai tanulm ányok címén viszont csak akkor já r 
az árvaellátás, ha az árva közép-, vagy középfokú iskolai tanul
mányokat folytat.

6. Az árvaellátásra jogosultság szempontjából közép-, vagy közép
fokú iskolai oktatás keretében tanulm ányt folytatónak kell te
kinteni a középiskolák, technikumok tanulóin kívül a képzőinté
zetek (tanítóképző, ápolónőképző, stb.) tanulóit, valam int az ipari 
(műszaki) mezőgazdasági (erdőgazdasági) és kereskedelmi ta
nulókat, ha e tanulmányok megkezdése előtt a közép-, illetőleg 
középfokú iskola befejezésével érettségi, képesítő, stb. vizsgát 
nem tettek.
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7. Árvaellátásra, a III. éves ipari (kereskedelmi, stb.) tanuló is jo
gosult.

8. A közép-, vagy középfokú iskolai tanulm ányok folytatása címén 
folyósított árvaellátás a tanulmányok befejezését megelőző nyári 
szünet idejére is jár.
A tanulmányok befejezését követő nyári szünidő tartam ára, az 
árvaellátás csak abban az esetben jár, ha az árva a tanév befe
jezésekor önhibáján kívül záróvizsgát nem tehetett.

9. A 16. életévét betöltött árva tanulm ányainak folyósítását, az 
iskola igazgatója (megbízottja) által kiállított igazolással minden 
évben július hó folyamán kell igazolni. Ha ez az igazolás július 
hó 31-ig á nyugdíjfolyósító szervhez nem érkezik be, az árvaellá
tás folyósítását augusztus hó 31-vel meg kell szüntetni. Ha a ta
nulmányok folytatását később igazolják, az árvaellátás az igazo
lás beérkezésének hónapjától visszamenőleg legfeljebb 3 hónapra 
folyósítható.

10. Az árvaellátásra jogosultság szempontjából tartósan rokkantnak 
kell tekinteni azt az árvát, aki testi vagy szellemi fogyatkozás 
következtében munkaképességét legalább kétharm ad részben 
elvesztette, és ez az állapota 1 év alatt előreláthatóan nem szű
nik meg.

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

12. Nem érinti az árvaellátásra való jogosultságot, ha az árva özve
gyen m aradt szülője újból házasságot köt, vagy ha az árvát 
örökbe fogadják.

13. Szülőtlen árva az, akinek m indkét szülője meghalt.
Az árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell tekinteni 
azt az árvát, akinek életében lévő szülője rokkant.

14. A testvér jogán járó árvaellátás is m egállapítható a szülőtlen 
árvát megillető mértékben, ha az árva egyik szülője meghalt, 
a másik pedig rokkant vagy az árva m indkét szülője meghalt.
Nem akadálya a szülőtlen árvát megillető ellátás m egállapításá
nak az sem, ha a vér szerinti szülők elhalálozása után az árvát 
mostohaszülője eltartja, vagy az árvát — akár a szülők életében, 
akár elhalálozásuk után — örökbe fogadták, illetőleg fogadják.

15. Az árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell tekinteni 
azt az árvát is, akit életben lévő szülője elhagyott és róla nem
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gondoskodik. Az árvaellátás, és szülőtlen árva részére járó árva
ellátás közötti különbözetet a szülő — ha gyermekének eltartá
sára képes — m egtéríteni köteles.

Á rvaellá tás összege, folyósításának főbb szabályai

16. Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj 50 száza
léka, de legalább havi 200,— Ft, annak az árvának pedig aki
nek m indkét szülője meghalt (szülőtlen árva) az özvegyi nyug
díj teljes összegének megfelelő árvaellátás, de legalább havi 
400,— Ft jár.

17. A hősi halott árvájának ellátását abban az esetben is a hősi ha
lott özvegyének járó nyugdíj alapulvételével kell megállapítani, 
ha az özvegyi nyugdíj m egállapítása nem így történt.
Az árvaellátás összege árvánként havi 400,— Ft-nál, szülőtlen 
árva esetében pedig 800,— Ft-nál kevesebb nem lehet.

18. Az árvaellátás folyósítása szünetel arra  az időre, amíg az árva 
ingyenes állami ellátásban részesül.
A nevelt gyermek, a testvér árvaellátásának folyósítását meg
szüntetik, ha tartásra  köteles, de korábban tartásra  képtelen hoz
zátartozója, ta rtásra  képessé válik.

19. Ha az árvaellátásra jogosult mostohagyermek után a vér szerinti 
szülő ta r tásdíjat fizet, ezt az árvaellátásba beszámítják.

Ha a tartásdíj összege több m int az árvaellátás, az árvaellátás 
folyósítását szüneteltetik.

20. A, 16. életévét betöltött árvának folyósított árvaellátást megszün
tetik, ha az árva házasságot köt.

21. Az árvaellátást, az árva munkaviszonya, vagy kereső foglalkozá
sának tartam a alatt is korlátozás nélkül folyósítják.

 SZÜLŐI NYUGDÍJ

1. Szülői nyugdíj já r az előírt szolgálati idő megszerzése után, vagy 
katonai kötelmekkel összefüggésben elhalt hadköteles szülőjének, 
valam int nagyszülőjének abban az esetben, ha
a) szülő (nagyszülő) rokkant,

— 50 —

ÁBTL -4.2. - 10-24/5/1967 /51



b) szülőt (nagyszülőt) halálát megelőzően egy éven át egészen, 
vagy túlnyomó részben a hadköteles eltartotta,

c) ha a szülőnek (nagyszülőnek) tartásra  köteles és képes hozzá
tartozója nincs.

2. A szülői nyugdíj a szülő, illetőleg a nagyszülő rokkantságának 
tartam ára jár.
A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából rokkantnak tekin
tik azt a szülőt (nagyszülőt), aki munkaképességét legalább két
harm ad részben elvesztette.
Vizsgálat nélkül vélelmezik a szülők rokkantságát az apa eseté
ben, ha 65., anya esetében ha 60. életévét betöltötte.
A rokkantságnak, az igénybejelentés időpontjában kell fenn
állnia.

3. A szülői nyugdíj. összege azonos az özvegyi nyugdíj összegével. 
Ha több szülő, illetőleg nagyszülő jogosult a nyugdíjra, a szülői 
nyugdíj a jogosultakat egyenlő arányban illeti meg.

4. A hősi halált halt hadköteles, szülőjének (nagyszülőjének) járó 
szülői nyugdíj összege azonos annak az özvegyi nyugdíjnak az ösz- 
szegével, amely a hősi halott özvegyét megilleti, vagy megilletné. 
Az így m egállapított szülői nyugdíj havi 800,— Ft-nál kevesebb 
nem lehet.

NYUGELLÁTÁSOK EGYÜTTES FOLYÓSÍTÁSÁNAK 
FŐBB SZABÁLYAI

1. Az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, és a szülői nyugdíj együttes 
összege nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj két és félszeres 
összegét. 
Ha a hozzátartozók nyugellátásnak együttes összege, az előzőek
ben m eghatározott összeget m eghaladná —• a nyugellátásokat az 
özvegyi nyugdíj kivételével — arányosan csökkenteni kell.
Ha azonban, az árvaellátás ennek következtében a 200,— Ft-ot, 
illetőleg szülőtlen árva esetében a 400,— Ft-ot nem érné el, az 
árvák részére ezt az összeget kell megállapítani.

2. A hősi halott hozzátartozóinak járó nyugellátás együttes összege 
nem haladhatja meg annak a m unkabérnek az összegét, amely 
a férjet az elhalálozás időpontjában megillette, vagy megillette 
volna.
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Az előző bekezdésben em lített esetben nem lehet azonban a hősi 
halott özvegye, szülőtlen árvája és szülője részére egyenként 
800,— Ft-nál, árvája részére pedig 400,— Ft-nál kisebb összegű 
ellátást megállapítani.
A szülői nyugdíjnak a hozzátartozók részére egyenként biztosított 
minimális (havi 800,— Ft) összege a szülőket, nagyszülőket nem 
külön-külön, hanem együttesen illeti meg.

NYUGELLÁTÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK 
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

1. A meghalt hadköteles hátram aradott családtagjai nyugellátási 
igényüket, az illetékes katonai kiegészítő parancsnoksághoz 
nyújthatják  be.

2. A katonai szolgálat tartam a alatt katonai kötelmekkel összefüg
gésben m eghalt hadköteles hozzátartozói, igényüket a haláleset 
napját követő két éven belül jelenthetik be.

3. A leszerelést követően, katonai kötelmektől függetlennek minő
sített elhalálozás esetén a hozzátartozók akkor jogosultak nyug
ellátásra, ha
a) a leszerelés egészségi okból történt,
b) a haláleset a leszerelést, illetőleg a keresetpótló készpénzszol

gáltatás (táppénz, táppénzhelyettesítő segély) megszűnésé
nek napjától számított két éven belül következett be és az 
igényt ez alatt az idő alatt be is jelentették és

c) az elhalt, az előírt szolgálati időt megszerezte.

4. A benyújtott nyugellátási igényt, a katonai kiegészítő parancs
nokság, az illetékes társadalombiztosítási szervhez terjeszti elő.

5. Az előterjesztett nyugellátási igényt, a nyugellátást megállapító 
szerv elsőfokú határozattal bírálja el.

6. A nyugellátási' igényt elbíráló elsőfokú határozat ellen, akár 
egészben, akár egyes részeivel nem ért egyet, a hadköteles hoz
zátartozója, az abban megjelölt felszólalási határidőn belül a  tá r
sadalombiztosítási bizottsághoz felszólalással élhet.

7. Ha a meghalt hadköteles hozzátartozója, a társadalombiztosítási 
szervek elsőfokú határozata ellen tett fellebbezésében az elhalálozás
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katonai kötelmekkel való összefüggésében hozott döntés 
ellen (vagy az ellen is) fellebbez, e kérdésben a belügyminiszter 
dönt véglegesen.
Az elsőfokú határozat egyéb megállapításaival kapcsolatban te tt 
felszólalást, a társadalombiztosítási bizottság bírálja el és hoz 
másodfokú döntést.

8. A meghalt hadköteles nyugellátást igénylő, vagy m ár nyugellá
tásban részesülő hozzátartozója, a nyugellátást megállapító szerv 
felhívására meghallgatása, vagy megvizsgálása céljából személye
sen köteles megjelenni, az elrendelt orvosi vizsgálatnak magát 
alávetni. 

9. Amennyiben a meghalt hadköteles hozzátartozója, az előző pont
ban leírt körülményeknek, az előírt módon és időben nem tesz 
eleget,
a) nyugellátási igényének elbírálását felfüggesztik,
b) ha m ár nyugellátásban részesül, annak folyósítását 

szüneteltethetik. 

10. Ha a nyugellátást igénylő hozzátartozót nyugellátási igénye el
bírálásával kapcsolatban a nyugellátást megállapító szerv szemé
lyes megjelenésre kötelezi, az ennek során felm erült kiadáso
kat, vagy keresetkiesést, a nyugdíj megállapító szerv visszatéríti.

11. A nyugellátást megállapító, vagy folyósító szerv büntető eljárást 
indíthat akkor, ha a nyugellátást igénylő hozzátartozó, nyugel
látása megállapítása, vagy folyósítása céljából szándékosan a 
valóságnak meg nem felelő bejelentést tesz, vagy ilyen igazolást 
terjeszt elő.

A „Tájékoztató” e témakörbe tartozó és 1966. február 1-én hatály
ban lévő jogszabályok alapján készült.
E jogszabályok esetleges változásaira tekintettel célszerű, hogy a 
„Tájékoztatóbban foglaltak adott időpontban való érvényességéről, 
valamint mindazon kérdésekben, amelyekre a „Tájékoztató” nem tér 
ki, illetékes szervektől (katonai kiegészítő parancsnokság, társada
lombiztosítás helyi szervei, nyugdíjfolyósító szerv) kérjen tájékoz
tatást.
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