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UTASÍTÁSA
Budapest, 1970. évi március hó 14-én.

Tárgy: A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, vagy 
betegség következtében elhunytak hozzátartozóinak 
segélyezése.

A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, vagy betegség 
következtében elhaltak hozzátartozóinak — belügyminiszter 
elvtárs döntése alapján — a 49/1967. (XI. 22.) Korm .  számú 
rendeletben szabályozott kártérítésen kívül a Belügyminisz

térium egyszeri segélyt folyósít. A segélyre jogosultság meg
állapítására és folyósítására az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. Jogosult az egyszeri segélyre a szolgálati kötelmek telje
sítésével összefüggő baleset vagy betegség miatt elhunyt
— hivatásos állományú,
— hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő 
legközelebbi hozzátartozója.

Kivételesen megállapítható az egyszeri segélyre való jo
gosultsága az önkéntes rendőr, önkéntes tűzoltó, a szol

gálati feladatok ellátásába bevont polgári személy, a BM 
polgári alkalmazott hozzátartozójának is, ha azt az elha

lálozással összefüggő szolgálati esemény összes körülmé
nyei indokolttá teszik.

2. Szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, illetve beteg
ség a hivatásos állományba tartozók, az önkéntes rend
őrök, tűzoltók szolgálati feladatai ellátásába bevont pol
gári személyek és BM polgári alkalmazottak esetében a 
4/1967. számú miniszterhelyettesi utasítás IV/23., illetve 
24., hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítők
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esetében az 5/1967. számú miniszterhelyettesi utasí
tás 17. pontja szerint annak minősíthető baleset, illetve 
betegség.

3. A segély összege:
a) valamennyi hivatásos állományú, továbbá tartalékos 

tiszt és tiszthelyettes hozzátartozója részére az elhalá
lozás előtti három havi illetménynek megfelelő összeg;

b) a sor-, vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítő 
határőr, karhatalmi őr és tisztes, a katonai főiskolai 
hallgató, a tartalékos tiszti kiképzésben résztvevő nö
vendék hozzátartozója részére 3 000,— Ft:

c) az önkéntes rendőrök, önkéntes tűzoltók, a szolgálati 
feladatok ellátásába bevont polgári személyek, illetve 
BM polgári alkalmazottak esetében, amennyiben a jo
gosultság kivételesen megállapítást nyert, az elhalálo
zás előtti három havi illetménynek megfelelő összeg, 
de legalább 3 000,— Ft.

4. Csak kivételesen, az elhalálozás összes körülményeinek 
és a hátramaradt hozzátartozó szociális helyzetének mér
legelése alapján állapítható meg a hozzátartozó segélyre 
való jogosultsága, ha az elhalálozást az elhunyt súlyos 
gondatlansága idézte elő.
Ebben az esetben az egyszeri segély a 3. pontban megha
tározottnál kisebb összegben is megállapítható. 
Öngyilkosság esetén segély nem adható.

5. A segélyt a legközelebbi hozzátartozó kezéhez kell kifizet
ni. A hozzátartozók sorrendje:
a) az elhalálozást megelőzően közös háztartásban élt fele

ség, élettárs:
b) ezek hiányában az önálló keresettel nem rendelkező 

gyermek, (gyermekek):
c) feleség, vagy gyermek hiányában a részben, vagy tel

jesen eltartott szülő, illetve saját háztartásban eltar
tott más hozzátartozó.

6. Az 1—4. pontok szerinti segély engedélyezése és folyósí
tása a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség feladata.

7. A halálesetnek a szolgálati kötelmek teljesítésével való 
összefüggését, az elhunyt magatartásának a halál bekö
vetkezésében való közrehatását, a halálesetről készült 
jegyzőkönyvek és a FÜV Bizottság minősítése, illetőleg az 
egységparancsnok véleményének figyelembe vételével 
kell elbírálni. Ezért:
a) hivatásos állományú esetén a szolgálati hely szerint 

illetékes BM orvos az 1967. évi 4. számú miniszterhe
lyettesi utasítással előírt ,,Sérülési jegyzőkönyv”-et az
I. fokú FÜV Bizottsághoz két példányban terjessze fel.
A FÜV Bizottság az elhalálozás minősítésére vonatko
zó megállapítását és a jegyzőkönyv egy példányát ha
ladéktalanul továbbítsa a BM Terv- és Pénzügyi Cso
portfőnökség Illetmény és Munkaügyi Osztályához:
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b) hadkötelezettség alapján sorkatonai, vagy tartalékos, 
katonai szolgálatot teljesített személy esetén, ha a ha
láleset az egység parancsnokának döntése értelmében 
a katonai kötelmekkel összefüggőnek minősül, az 1967. 
évi 5. számú miniszterhelyettesi utasítás rendelkezé
seinek megfelelően felvett ,,Jegyzőkönyv” egy hiteles 
másolati példányát kell sürgősen az előző alpontban 
említett osztályhoz felterjeszteni;

c) az a), és b) alpont alatti jegyzőkönyvek megküldésével 
egyidejűleg írásban jelenteni kell az 5. pont szerint 
jogosult hozzátartozó nevét és pontos lakcímét.
A parancsnoknak nyilatkoznia kell arról, hogy az el
halálozás bekövetkezésében az elhunyt gondatlansága 
szerepet játszott-e, vagy sem. Ha a gondatlanság fenn
áll, arra vonatkozólag is nyilatkozni kell, hogy az mi
ben állott és milyen súlyosnak ítélhető.
Ha az elhalálozott hivatásos állományú volt, továbbá, 
ha tartalékos tiszt, illetve tiszthelyettes, akkor a halál
eset előtti utolsó háromhavi — családi pótlék nélküli — 
bruttó illetményt is közölni kell.

8. Amennyiben a katonai kötelmekkel összefüggő baleset, 
vagy megbetegedés időpontja és a halál bekövetkezése 
között hosszabb idő telik el, az elhalt pedig már nem ta r
tozik állományba, a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnök
ség biztosítsa, hogy ezek a halálesetek is tudomására jus
sanak és az érdekelt hozzátartozók segélyben részesülhes
senek.

9. Az elhalálozás, illetve a hozzátartozók anyagi helyzete 
tekintetében fennálló különösen méltányolandó körülmé
nyek esetén az állományilag illetékes parancsnok szolgá
lati úton, a jelen utasítás 3. pontja alapján járó segélyen 
kívül további segélyezésre is tehet javaslatot a belügymi
niszter elvtárshoz.

10. A jelen utasítás alapján kifizetett segély a parancsnoki 
segélyezéstől független.

11. Az üzemi baleset következtében elhalálozott BM polgári 
alkalmazottak hozzátartozói a 9. pontban megjelölt eset
ben és módon részesíthetők külön segélyben.

12. Ezen utasítás alapján járó segélyben az 1969. június hó 
1. napja után elhalálozottak hozzátartozói részesíthetők. 
Kivétel ez alól a 9. pont szerinti segély, amely akkor is en
gedélyezhető, ha az elhalálozás ugyan 1969. június 1. 
napján, vagy az előtt történt, azonban az emiatt indult 
kártérítési eljárás még folyamatban van.
A segélyt a 02/21. ,,Segély” költségvetési tétel terhére 
kell folyósítani, illetőleg elszámolni.

Az utasítást a személyi állománnyal a szükséges mértékben
ismertetni kell. A pártszervezeteket felkérem, hogy a tragikus
elhalálozások anyagi segítséggel is történő enyhítésének 
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megvalósulását kísérjék figyelemmel, illetőleg a parancsnokok ré
szére utasításom végrehajtásához adjanak megfelelő támo
gatást.

Dr. LANTOS JÓZSEF s. k.
r. ezredes 

BM I. főcsoportfőnök

t

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
Kapják: miniszterhelyettesek,

I. főcsoportfőnök, 
főcsoportfőnökhelyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
pénzügyi osztályvezetők, vezető orvosok, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, 
országos parancsnokságok területi szervei,
FÜV bizottságok,
BM Szakszervezeti Bizottság,
I  I. Csfség nyugdíj alosztály 5 pld.,
IM BV Parancsnokság,
Munkásőrség Országos Parancsnokság,
Honvédelmi Minisztérium Titkárság 

Készült: 550 példányban.
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