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10/1985. számú
INTÉZKEDÉSE

A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség követ
keztében elhunyt személyek hozzátartozóinak egyszeri segélyezé
sére (a továbbiakban: segély) vonatkozóan — a Minisztertanács 
Tanácsi Hivatala és a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége 
egyetértésével — kiadom az alábbi

1. A szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő baleset vagy 
betegség következtében elhunyt
a) hivatásos állományú;
b) hadkötelezettség alapján sor vagy tartalékos katonai szol

gálatot teljesítő, katonai főiskolai hallgató, tartalékos tiszti 
kiképzésben résztvevő, valamint a hadkötelezettséggel kap
csolatos jelentkezési (bevonulási) kötelezettség teljesítésé
vel összefüggésben elhunyt hadköteles;

c) önkéntes rendőr, önkéntes határőr, önkéntes tűzoltó;
d) a szolgálati feladatok ellátásába bevont polgári személy;
e) a Belügyminisztérium kinevezett polgári alkalmazottja 
legközelebbi hozzátartozóját segélyben kell részesíteni.

2. A segélyre való jogosultság a Belügyminisztérium szerződé
ses polgári alkalmazottja hozzátartozójának is megállapítható, 
ha ezt az elhalálozással összefüggő szolgálati esemény összes 
körülménye indokolttá teszi.
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3. A segélyt a hozzátartozó részére az alábbi jogosultsági sor
rendben kell kifizetni:
a) az elhalálozást megelőzően közös háztartásban együtt élt 

feleség vagy férj, önálló keresettel rendelkező gyermek;
b) élettárs abban az esetben, ha az együttélés időtartama az 

egy évet meghaladta vagy abból gyermek származott;
c) az önálló keresettel nem rendelkező (vér szerinti, örökbe

fogadott, mostoha, nevelt) gyermek;
d) a szülő;
e) a részben vagy teljesen saját háztartásában eltartott vagy 

együtt élt testvér vagy más hozzátartozó.
Több jogosult esetén a segély — jövedelmi, szociális helyzet 
alapján — a rászorultság arányában megosztható.

4. A segély összege:
a) Valamennyi hivatásos állományú, továbbá tartalékos tiszt, 

tiszthelyettes, valamint az önkéntes rendőr, önkéntes tűz
oltó, önkéntes határőr, a szolgálati feladatok ellátásába be
vont polgári személy, illetve a Belügyminisztérium polgári 
alkalmazottai esetében az elhalálozás előtti utolsó teljes 
havi — az elhalálozást megelőző 12 hónap alatt kifizetett 
rendszeres és nem rendszeres pótlékok egyhavi átlagával 
növelt — bruttó (családi pótlék nélküli) alapilletmény 
(munkabér, kereset, nyugdíj) háromszorosának megfelelő 
összeg.
Amennyiben az elhunytnak a halálesetet megelőzően még 
nem volt egyhavi illetmény járandósága, úgy a segély ös
szege a besorolás szerinti illetmény háromszorosa.
A fenti összeg a b) alpont szerint megállapíthatónál keve
sebb nem lehet.

b) Az a) alpontban meghatározott állománycsoportokba nem 
tartozó elhunyt sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot 
teljesítő határőr, katonai főiskolai hallgató, tartalékos tiszti 
kiképzésben résztvevő növendék részére, a honvédelmi kö
telezettségüket teljesítők és hozzátartozóik egyes járandó
ságait szabályozó 4/1981. (XII. 12.) HM—EüM—PM számú 
együttes rendelet 7. § (1) bekezdése szerint, a baleseti el
látás és a nyugellátás alapjául meghatározott legkisebb ös
szeget* kell illetményként figyelembe venni, és ennek há
romszorosát kell segélyként kifizetni.

c) Az a)—b) alpontban meghatározott egyhavi illetmény ös
szegét minden esetben 100,— Ft-ra felkerekített összegben 
kell megállapítani.

5. A segélyre való jogosultságok elbírálása — melynek során az 
elhaltnak a halálesetben való vétkességét nem kell vizsgálni 
— és kifizetése a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség fel
adata.

*1985. évben 3381,— Ft
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Az állami tűzoltóság területi szervei állományába tartozott 
elhunyt esetében a segélyt a fővárosi, megyei tűzoltóparancs
nok felterjesztése alapján a BM Terv és Pénzügyi Csoportfő
nökség bírálja el. A megállapított segélyt a volt szolgálati hely 
szerint illetékes fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokság pénz
ügyi szerve fizeti ki.

6. A segélyre vonatkozó javaslatot a 7/1979. (BK 4.) BM számú 
utasítás 14. pontja szerint — a baleset minősítésére — illeté
kes vezető (parancsnok) köteles a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökséghez megküldeni. A javaslatnak tartalmaznia kell 
a 3. pont szerint jogosult hozzátartozó nevét, pontos lakcímét 
és a meghalt személynek a haláleset előtti 4. pont szerinti 
egyhavi illetmény összegét. A javaslathoz mellékelni kell:
a) a 35/1981. BM számú parancs 10. számú melléklete szerint 

felvett "baleseti jegyzőkönyv" egy hiteles másolati példá
nyát, vagy

b) a 7/1979. (BK 4.) BM számú utasítás 3. számú melléklete 
szerint kitöltött "adatlap"-ot és

c) a "szolgálati halott"-á való minősítésről szóló állománypa
rancsot.

7. Az intézkedés alapján kifizetésre kerülő segély a parancsnoki 
segélyezéstől független.

8. Az elhalálozás, illetve a hozzátartozók anyagi helyzete tekin
tetében fennálló különösen méltányolandó körülmények ese
tén az állományilag illetékes parancsnok szolgálati úton, az 
intézkedés 4. pontja alapján járó segélyen kívül további se
gélyezésre is tehet javaslatot a belügyminiszter elvtárshoz.

9. A segélyt semmilyen levonás nem terheli. Elszámolása a min
denkor érvényes Költségvetési Rovat- és Tételrend előírásai 
szerint történik.

10. A szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet vagy betegsé
get bekövetkezése után, illetve a halál bekövetkeztekor állo
mányba nem tartozók esetében követendő eljárás:
a) Ha az elhalálozott a Belügyminisztérium tartalék állomá

nyába volt helyezve (határőr), akkor a Magyar Néphadse
reg pénzügyi szolgálat főnökének 44/1984. (HK 11.) számú 
intézkedése 5. pont második bekezdése alapján, a lakóhely 
szerint illetékes megyei hadkiegészítési és területvédelmi 
parancsnok (fővárosi hadkiegészítő parancsnok) a segélye
zésre vonatkozó javaslatot — a kapcsolódó iratokkal együtt 
— döntés és kifizetés végett a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökségnek küldi meg.

b) A Belügyminisztériumtól kártalanításban részesülő sérül
tek elhalálozásáról a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök
ség Illetmény-, Munkaügyi és Nyugellátási Osztálya a sa
ját, illetve az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága nyilvántartásai alapján vagy 
egyéb módon — évente egy alkalommal történő felülvizs-
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gálat során — szerezzen tudomást. Ezt követően a BM Terv 
és Pénzügyi Csoportfőnökség köteles a hozzátartozók se
gélyben való részesítésének elbírálásáról és a megítélt se
gély kifizetéséről gondoskodni.
Ha a sérült szolgálati vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt 
elérte és a sérülés időpontja óta 5 év eltelt, akkor az éven
kénti felülvizsgálatot már nem kell elvégezni.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell, egyidejűleg 
a 3/1970. számú BM I. főcsoportfőnöki utasítás hatályát 
veszti.
Az intézkedésben foglaltakat a személyi állománnyal ismer
tetni kell.

KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 1080 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
országos (Kormányőrség) parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
önálló osztályok alosztályvezetői,
BM I/1. Osztály (5 példány),
BM I/I—2. Osztály (10 példány),
BM iskolák parancsnokai,
BM TTP Pü. Tanszék (30 példány),
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok és helyetteseik, 
rendőrkapitányok,
országos parancsnokságok területi szervei, 
valamennyi pénzügyi osztály (alosztály) vezető, 
munkavédelmi megbízottak.
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