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B E LÜ G YM IN IS ZTÉ R IU M

10-861/1971.

A  M A G Y A R  FO RRAD ALM I M U N K Á S  -  P A R A S Z T  K O R M ÁN Y

22/1971. /VI. 1./ Korm. számú rendelete

a fegyveres  erők és fegyveres  testületek hivatásos állományú

tagjainak nyugdijáról 

és

A  M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  BELÜGYM INISZTERÉNEK 

VÉ G R E H AJTÁSI U T A S ÍT Á S A

A  M agyar Forradalmi Munkás - Paraszt Kormány a fegyveres  erők 

és a fegyveres  testületek hivatásos állományának szolgálati v iszonyáró l szó ló  

1971 évi 10. számú törvényerejű rendelet /a továbbiakban: T v r  46, §-án ak /1/ 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

Ut. 1. A  22/1971. /vi.l./ Korm. számú rendelet /a továbbiakban: R. 

43.§ /2/ bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján -  a 

pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a S zakszer

vezetek  O rszágos Tanácsával egyetértésben -  az R. vég re 

hajtására a következő utasitást adom ki.:
' i

I. FEJEZET

Á  RENDELET H A T Á L Y A

1. §.

A  rendelet hatálya a fe g y ve re s  erők /néphadsereg, határőrség/ és a 

fegyveres  testületek /rendőrség, munkásőrség? büntetésvégrehajtási testület/ hiva

tásos állományú tagjaira /a továbbiakban együtt: hivatásos állomány/, valamint 

azok családtagjaira terjed k i.
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II. FEJEZET.

A  NYUGDÍJJOGOSULTSÁG 

A  szolgálati nyugdíj

2,§.

/1/ A  hivatásos állomány tagja teljes szolgálati nyugdíjra az ötven

ötödik é le tév  betöltésével jogosult..

/2/ Szolgálati nyugdíjra jogosult - életkorától függetlenül a hivatá

sos állománynak az a tagi a is, akinek szolgálati v iszonya  m egszűnésekor a 

nyugdíj szempontjából beszámítható húsz é v  szolgálati ideje van.

/3/ A  h ivatásos állomány őrnagy és ennél magasabb rendfokozatu 

tagja -  életkorától függetlenül -  akkor jogosult szolgálati nyugdíjra, ha szo lgá 

lati v iszon ya  m egszűnésekor huszonöt é v  szolgálati ideje van.

/4/ A  hivatásos állomány őrnagy vagy  ennél magasabb rendfokozatu 

tagja huáz év  szolgálati idő alapján jogosult szolgálati nyugdíjra, ha szo lgá 

lati v iszonyát e g é s zs ég i okból szüntetté k meg, n|etvt? te  százados vagy  ennél 

alacsonyabb rendfokozatban már nyugdíjjogosultságot, szerzett.

Ut. 2. A  hivatásos állomány tagjának szolgálati nyugdíjjogosultsága 

szolgálati v iszon ya  m egszűnésével következik be. A  szo lgá 

lati v is zo n y  m e g s zü n te té t  parancsban kell elrendelni.

Ut.3. A  szolgálati v iszonyt akkor kell az R.2.§ /4/ bekezdése esetében 

e g és zs ég i okból megszűntnek tekinteni, ha a nyugállományba 

h e lyezés  a Tvr. 5,§ /2/ bekezdés a/ pontja, illetve a 6. § c/ pont

ja  alapján e g és zs ég i okból történt.

3. §.

A  szolgálati időt a Tvr. 33.' §-a  alapján kell számítani.

Ut.4. A  nyugellátásra való jogosu ltság és a nyugellátás mértékének

megállapításánál az egyszeresen  és a kedvezm ényesen számított
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szolgálati időket egybe kell számítani.

Ut.5. A  nyugellátás mértékének megállapitásánál csak  az 192 9. január 

1. utáni időt lehet figyelembe venni.

4. §.

A  hivatásos állománynak az a tagja, akinek rokkantsági nyugdijat álla

pítanak meg és rokkantsága megszűnt, szolgálati nyugdíjra s ze re z  jogosultságot, 

ha rokkantságának megszűnésekor szolgálati ideje a rokkantsági nyug álló mony

ban eltöltött idővel együtt a húsz évet eléri.
, I

Ut.6. A z  R .4.§-a alapján szolgálati nyugdíj cimén olyan összegű  nyugdi-
i

jat kell megállapítani, mint amilyen a jogosultat a megszűnt rokkant

sági nyugdíjnál beszámított szolgálati ideje után az R. 23.§/l/ b ekez

dése alapján a rokkantság harmadik csoportjában megillette /meg

illette volna/.

Ut.7. A  szolgálati nyugdíj megállapitásánál az R.41.§ /1/ -  /2/ bekezdései 

szerint a rokkantsági nyugállományban szerzett szolgálati időt be 

kell számítani.

A  rokkantság i nyugdíj

5. §.

Szolgálati idejére tekintet nélkül rokkantsági nyugdíjra jogosult a hivatásos 

állománynak az a ^tagja, akinek szolgálati viszonyéi hatvanhét száza lékot e lérő , 

v a g y  azt meghaladó munkaképesség csökkenése miatt szűnik meg, va gy  a szo l

gálati v is zon y  m egszűnését követő két éven  belül rokkanttá válik.

Ut.8. A  h ivatásos állomány tagjának rokkantsági nyugdíjjogosultsága szo l

gálati v iszon ya  m egszűnésével következik be. A  szolgálati v iszon y  

megszűntetését parancsban kell elrendelni.
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Ut.9. A  szolgálati v iszon y  m egszü lését követő két éven belüli meg

rokkanás esetén az R. alapján rokkantsági nyugdijat csak  ab

ban az esetben lehet megállapítani, ha az illetékes belügyi or- . 

vo s i fe lü lvizsgáló bizottság /a továbbiakban: FÜV. Bizottság/ 

döntése szerint a rokkantság a szolgálati v is zon y  megszűnését 

m egelőző balesetből /betegségből/ származik.

A  baleseti járadék

6. §.

/l/ Szolgálati idejére tekintet nélkül baleseti járadékra jogosult a hivatá

sos állománynak az a tagja, akinek

a/ szolgálati kötelmekkel össze függő  baleset, sérülés

va gy

b/ a szolgálatból- szárm azó betegség miatt tizenöt száza lékot meg

haladó munkaképesség- csökkenése keletkezett.

Ut. 10. A  FÜV B izottság jogosult megállapítani, hogy a hivatásos

állomány tagjának balesete /betegsége/ elhalálozása a s zo l

gálati kötelmekkel összefügg-e, illetőleg a rokkantsági nyug- 

dijas halála okozati összefüggésben  van-e rokkantságával.

Ut. 11. A  szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősített és hatvan

hét száza lékot e lérő  v a g y  meghaladó m unkaképesség-csökke

nés esetén a h ivatásos állomány tagját a szolgálati v is zon y  

m egszűnéséig rokkantsági nyugdij helyett a negyedik foko

zatú baleséti járadék illeti meg.

/2/ Ha a munkaképesség csökkenés a huszonöt száza lékot nem haladja 

meg, a baleseti járadék legfeljebb két é v ig  jár,

Ut. 12. A  két évi folyósitási időtartam elteltével megszüntetett bal

eseti járadékra a jogosultság feléled, ha a munkaképesség

csökkenés utóbb három egymást követő hónapon át a
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huszonöt száza lékot meghaladja. E z esetben a magasabb fokozatú 

baleseti járadék az állapot rosszabbodásának orvosilag megállapított 

időpontjától -  de legkorábban az igénybejelentést követő hónap első 

napjától-jár, Ha a m unkaképesség-csökkenés ismét huszonhat szá za 

lék  alá száll, de a tizenöt száza lékot meghaladja, az 1. fokozatú bal

eseti járadék újból legfeljebb két év ig  jár.

A z  ö zvegy i nyugdij

7. §.

/1/ A  hivatásos állomány tagjának ö zve  g/e, illetve a nyugdíjas öz

v eg y e  -  elhalt férje szolgálati idejére tekintet nélkül -  férje halálától számított 

tizenkét hónapon át ö zvegy i nyugdíjra jogosult.

/2/ A z .  ö zvegy i nyugdij tizenkét hónapon túl is megilleti az ö zv e  gyet,

ha . „ ... _ _ ......... ................................................... ........... .... ...... ...........
a/ férje szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  baleset, sérülés, vagy

a szolgálatból szárm azó betegség  következtében halt meg,

b/ férje halálakor rokkant, a rokkantság tartamára, 

c/ férjének halálakor ötvenötödik életévét betöltötte,

d/ férje jogán árvaellátásra jogosult legalább két gyermek eltartásá

ról gondoskodik, addig amíg legalább eg y  "gyerm ek után árvaellátást kap,

e/ férjét a fegyveres  erő, illetőleg a fegyveres  testü let halott

jának nyilvánították, férje halálától számított öt évig.

V

Ut. 13. A z  R. 7»§ /2/ bekezdésének e/ pontja szerinti ö zvegy i 

nyugdij annak az özvegynek  jár, akinek férjét szem élyi 

állományra vonatkozó paranccsal a "Belügyminisztérium",

"a  rendőrség ", "a  határőrség", "a z  állami tűzoltóság" ha

lottjává nyilvánították,.

A  Belügyminisztérium, illetve a testületek halottjává nyilvá

nítás feltételeit és hatásköri szabályait külön utasítás 

tartalmazza.
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/3/ A z  az özvegy , akinek férje a házasság megkötésekor hatvan

adik életévét már betöltötte, ö zvegy i nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, 

ha a házasságbó l /együttélésből/ .gyermek származott, va gy  a házastársak a

házasság megkötése után öt év ig  együttéltek.

A z  elvált v a g y  különélő fe leség  özvegy i nyugdija

8. §.

/l/ Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és annak a fele

sednek, aki férjétől egy  évnél hosszabb ideig külön élt, ö zvegy i nyugdij csak 

abban az esetben jár, ha férjétől annak halálakor tartásdijban részesü lt, va gy  

az ö zvegy i nyugdíjhoz szü kséges  feltételek a különéléstől számított tizenöt 

éven belül következnek be, és a tartásra va ló  érdemtelenséget a b íróság 

nem állapította meg.

/2/ A z  elhalálozást- követő tizenkét hónapra járó ö zvegy i nyugdij 

az elvált nőt és a különélő fe leséget csak  abban az esetben illeti meg, ha a 

férj halálakor tartásdijban részesült, va gy  ré s zé re  a b íróság tartásdijat álla

pított meg.

A z  élettárs jogosultsága

9 .  § .

/l/ Ö zvegyi nyugdíjra jogosult a fe leségge l egyn lő feltételek mellett 

az a nő /élet t árs/ is, aki a meghalt férfival annak halálát közvetlenül m egelőzően

egy  éven át együttélt, ha a z együttélésből gyermek származott, és  a férfi az

apaságot elismerte, v a g y  azt a bíróság jogerősen  megállapította.

/2/ Ö zvegyi nyugdíjra jogosult az a z élettárs is, aki a meghalt férfi

va l annak haláláig legalább tiz éven át megszakítás nélkül együttélt.

/3/ Meghalt élettársa jogán ö zvegy i nyugdíjra nem jogosult az a nő, 

akinek korábban özvegy i nyugdijat állapítottak meg és azt az ö zvegy i ' 

nyugdíjra jogosultsághoz az /1/ — /2/ bekezdés szerint szü kséges együttélési 

időtartam, va gy  annak égy  ré s ze  alatt felvette.
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A z  eltűnt férj fé leségének  / élettársának/ jogosultsága

1 0 . §.

N  A z .  a fe le ség  / élettárs / akinek férje eltűnt és az eltűnést a

b íróság Jogerősen megállapitlájtfca , ugyanugy jogosult ö zvegy i nyugdíjra, mintha 

férje meghalt volna.

/2 / A z  eltűnést a z  illetékes miniszter, illetőleg a munkásőrség orszá

gos parancsnoka /a továbbiakban együtt: illetékes miniszter/ is megállapíthatja.

A z  111 -  Í2Í bekezdésben  foglaltakat a z  árvaellátásra és a szülői 

nyugdíjra va ló jogosultság elbírálása során is alkalmazni kell.

Ut. 14. A z  R. 10. szakaszában foglalt esetben az eltűnés megálla

pítására vonatkozó okmányban meghatározott időpontot kell 

az e lhalálozás időpontjának tekinteni.

A z  özvegy i nyugdij m egszűnése és  fé lé ledése

§.

/1/ A z  özvegy i nyugdij megszűnik; ha a z ö zv e g y  újból házasságot

köt.

/2/ Feléled  az ö zvegy i nyugdij jogosultsága annak az özvegynek . 

akinek ö zvegy i nyugdija nem ujabb házasságkötés folytán szűnt meg, ha az 

özvegy i nyugdij megszűnésétől számított tizenöt éven belül megrokkan va gy  a z  

ötvenötödik életévét betölti;

/3/ A z  1963. év i május hó 1* napján va gy  ezt követően kötött házasság 

miatt megszűntetett ö zvegy i nyugdíjra a jogosultság e házasság megszűnése 

esetén feléled, ha

a/ az igénylő a házasság megkötésekor végk ielég ítést nem vett fel,

és
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b/ az igénylőt -  a házasság létrejötte nélkül -  az ö zvegy i nyugdij 

tizenkét hónapon túl egyébként is megilletné.

A  férj ö zvegy i nyugdija 

12. §.

/1/ A  hivatásos állomány tagjának, illetve a nyugdíjas nőnek a munka

képtelen férje  is  jogosult özvegy i nyugdíjra, ha őt a fe lesége  a halálát megelőző 

egy  éven át saját háztartásában, saját keresetéből túlnyomó részben eltartotta, 

va gy  a bíróság a  férj részére  tartásdijat állapított meg.

/2l A  férj ö zvegy i nyugdija munkaképtelensége tartamára v a g y  ujabh 

házasságkötés éig  j ár.

Ut. 15. Ö zvegyi nyugdijra jogosu ltság szempontjából munkaképtelen

nek azt a férjet kell tekinteni, aki munkaképességét teljésen 

elvesztette /második, v ^ y  e lső  csoportba tartozó rokkanj-

A  végk ie lég ítés

13. §.

Annak az özvegynek, akinek tizenkét hónapon túl is járó ö zv eg y i 

nyugdija ujabb házasságkötés folytán szűnt meg, e g y  évi ö zvegy i nyugdijával 

egyen lő  összegű  végk ie lég ítésre  van igénye.

Ut. 16. A  végk ie lég ítésre  va ló  ig én y t a házasság megkötését követő 

egy  éven bélül lehet érvényesíteni.

A z  árvaellátás

14. §.'

/1/ Árvaellá tás jár a hivatásos állomány meghalt tagja, illetve 

a meghalt nyugdíjas gyermekének, mostohagyermekének és örökbefogadott gyer-
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me kének.

/2/ Á rvaellá tás illeti meg a nevelt gyermeket, a testvért és az unokát is , 

ha őt a h ivatásos állomány meghalt tagja, illetve a meghalt nyugdíjas saját háztartá

sában tartotta el, és  a nevelt gyermeknek, testvérnek, illetőleg unokának tartásra

köteles és képes hozzátartozója nincs.

/3/ A z  árvaellátás a z árva tizenhatodik életévének betöltéséig jár. Ha 

a z  árva nappali tagozaton közép- v a g y  felsőfokú tanulmányokat folytat, a z  árvaellá

tás a tanulmányok b e fe je zé s é ig , de legfeljebb az árva huszonötödik életévének be

töltéséig jár.

Ut. 17. A z  árvaellátás a középiskolai tanulmányok b e fe je zése  utáni szak

munkástanulóképzés tartamára is jár.

/4/ Ha az árva jogosultságának a /3/ bekezdés szerinti megszűnése 

előtt megrokkan, és eltartásra szorul, ennek a z  állapotnak a tartamára az árvaellá

tás életkorára tekintet nélkül megilleti.

Ut. 18. Rokkantnak azt az árvát kell tekinteni, aki munkaképességét 

legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

Ut. 19. A  rokkantság alapján árvaellátásban részesü lő árvát nem le

het tartásra szorulónak tekinteni, ha -  három egymást követő)
hónapon át — keresete, jövedelme az öregség i nyugdij minden

kori legk isebb összegé t meghaladja. Ilyen esetben a három hó

nap eltelte után az árvaellátás az árvát nem illeti meg mindad-
v / (

dig, amig havi keresete, jövedelm e az öregseg i nyugdij minden

kori legk isebb ö ss zeg e  alá nem csökken.

/5/ Megszűnik a z  árvaellátásra a jogosu ltság ha az árva házasságot köt.

A  szülői nyugdij

15. §.

/1/ Szülői nyugdíj jár a hivatásos állomány meghalt tagja, illetve
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a meghalt nyugdíjas szülőjének és  nagyszülői ének ha a szülő, v a g y  nagy

szü lő az e lha lá lozás időpontjában rokkant volt és őt az elhalt, halálát meg

e lő ző  egy  éven át, egészen  va gy  túlnyomó részben  eltartotta.

Ut. 20. A z  R. 15. § /1/ bekezdése szerint szülői nyugdij megálla

pitásánál nem kell vizsgáln i, hogy van-e más tartásra köte

le s  ^ és képes hozzátartozó.

mostoha, és neve lő  szü lő is jogosult a szülői nyugdijra, ha az 

111 bekezdésben  megkívánt feltételeknek megfelel és  az elhaltat legalább tiz 

éven át eltartotta =

íar.

/3/ A  szülői nyugdíj a szü lő /nagyszülő/ rokkantságának tartamára

Ut. 21. A  szülői nyugdijra jogosu ltság szem pontjából rokkantnak azt

a szülőt kell tekinteni, aki munkaképességét legalább hatvanhét 

százalékban elvesztette. Orvosi vizsgálat nélkül vélelm ezni kell 

a rokkantságot, ha a z apa /nagyapa/ a hatvanötödik, az anya 

/nagyanya/ hatvanadik életévét betöltötte.

/4/ Ha a szü lő v a g y  nagyszü lő a hivatásos állomány tagjának, illetve 

a nyugdíjasnak a halála után tiz éven  belül rokkan meg, szü lői nyugdijra 

csak  akkor s z e re z  jogosultságot, ha nincs tartásra köteles és képes hozzátar

tozója.

ni. FEJEZET

A  JO G O SU LTSÁG O T K IZÁ R Ó  ÉS KORLÁTOZÓ O K O K

16. §.

/l/ A  jogosultat csak  e g y  nyugellátás illeti meg, aki több nyugellátásra 

jogosult, e zek  közül választhat,

/2/ A z  /l/ bekezdés rendelkezésétől eltérően, az az özvegy i nyugdijra 

jogosult nő. aki saját jogán is  nyugdíjra jogosultságot szerzett, kérheti vá lás z -
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tott nyugellátásának a másik nyugellátás összegéve l, de legfeljebb 1,000 Ft-ra 

történő k iegészítését.

17. §.

/l/ Nem jogosult, az e rendelet szerinti nyugdíjra az, akit a  bíróság 

jogerősen  a z  állam va gy  a béke az em beriség elleni szándékos bűntett 

miatt három évi vagy  egyéb  szándékos bűntett miatt öt év. szabadságvesztésnél 

súlyosabb büntetésre ítélt.

Ut. 22. A z  R. alapján megállapított nyugdijat meg kell szűntetni, ha

a nyugdíjast az R. 17. § /1/ bekezdésében  foglalt bűncselek

mény miatt ítélték el.

/2/ A z  111 bekezdésben  megjelölt szem ély nyugdíjjogosultságát a 

dolgozók társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  jogszabályok alapján kell el- 

birálni.

18. §.

/1/ Nem jogosult rokkantsági nyugdijra az, aki rokkantságát szándékosan 

maga okozta.

/2/ A  szolgálati v iszon y  m egszűnését követő két éven  túl bekövetkezett 

rokkantság miatt e rendelet alapján rokkantsági nyugdijat nem lehet megállapítani. 

A z  ilyen igény t a dolgozók társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  jogszabályok  

alapján kell elbírálni.

/3/ Nem jogosult nyugellátásra az a családtag, aki a hivatásos állomány 

tagjának, illetve a nyugdíjasnak a halálát szándékosan Okozta.

Ut. 23, A z  R. 18. § /3/ bekezdése alapján a családtag jogosultságának 

e lvesztésé t csak akkor lehet kimondani, ha azt a körülményt, 

hogy a hivatásos állomány tagja, v a g y  a nyugdíjas halálát a 

családtag szándékosan okozta, a b íróság állapította me g.

A  bírósági eljárás b e fe je zésé ig  az igény elbírálását fel kell 

függeszteni.
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IV. FEJEZET

A. N Y U G E L L Á T Á S  A L A P J A  ÉS M É R TÉ K E  

A  nyugellátás alapja

19. §.

/1/ A  nyugdíj ö sszegé t a szolgálati v is zon y  m egszűnését megelőző 

tizenkét hónapi össsdlletmény e g y  hónapi átlaga alapján kell megállapítani,

Ut. 24. Ha a hivatásos állom ány tagja tizenkét hónapnál rövidebb idő

re kapott illetményt, nyugdiját a rövidebb időszakban kapott 

illetmény e gy hónapi átlaga alapján kell megállapítani.

Ut 25. A z  illetményátlag megállapitásánál csak  teljés ihónapokát lehet 

szám ításba venni.

/2/ A  hivatásos állomány tagjának nyugdiját a huszadik. ~ őrnagy va gy  

ennél magasabb rendfokozat esetén a huszdinötödik—szolgálati é ve  betöltését

tnegé lő ző  tizenkét hónapban kapott össz.illetménye egy  hónapi átlaga alapján

kall megállapítani, ha ez  számára kedvezőbb.

Ut. 26. A  hivatásos állomány tagjának huszadik -  őrnagy és  ennél

magasabb rendfokozatuak esetében a huszonötödik -  szo lgá 

lati é v  betöltését m egelőző tizenkét teljes hónapra kapott 

összilletm énye egy  hónapi átlagát rögziteni kell.

Ut. 27. A  nyugdíjjogosultság m egszerzésérő l és a rögzitett illetmény 

átlagról a hivatásos állomány tagját Írásban értesíteni 

kell.

Ut. 28. Ha a h ivatásos állomány tagja a huszadik szolgálati éve

betöltése után éri e l az őrnagyi, v a g y  ennél magasabb rend

fokozatot, huszonötödik szolgálati éve  betöltésekor illetmé

nyét újból rögziteni nem lehet.
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/3/ Ha a repülőhajózót a repüléstől e g é s zs ég i okból vég legesen  

letiltották, nyugdiját -  a saját illetménye helyett -  a szolgálati v iszonyának meg

szűnésekor ve le  azonos rendfokozatu, beosztású és minősítésű repülőhajózó 

illetményének alapulvételével kell az /l/ bekezdés szabályai szerint megállapí

tani, feltéve, hogy e z  reá kedvezőbb ,

Ut. 29. A z  R. 19. § /3/ bekezdése szerint figyelembe vehető illetmény 

átlag megállapitásánál a következő illetményeket lehet figye

lembe venni:

a/ a letiltáskori tényleges rendfokozat után a megállapitás idő

pontjában járó rendfokozati illetmény,

b/ a letiltáskori beosztással azonos beosztásokat a megálla

pitás időpontjában betöltő h ivatásos állományúak átlagos 

beosztási illetményét,

c/ a letiltás időpontjában beszámított szolgálati ideje utón a 

megállapitás időpontjában járó  szolgálati időpótlékot,

dl a letiltás időpontjában meglévő repülőhajózó minősítése után a 

megállapításkor járó osztálybasorolási pótlékot, valamint

e/ a m egállapitás időpontjában a léiltáskori beosztásával

azonos beosztásokat betöltő hivatásos állományuaknak tény-
J

legesen  járó egyéb  pótlékok átlagát.

20. §.

A  baleseti járadék ö sszegé t a baleset, illetve a szolgálatból szárm azó 

betegség  okozta m unkaképesség-csökkenés keletkezésének orvosilag  megállapított 

időpontját m egelőző tizenkét naptári hónapban kapott összilletm ény átlaga alapján 

kell megállapítani. Ha a hivatásos állomány tagja balesetét m egelőzően tizenkét 

hónapnál rövidebb időre kapott illetményt, baleseti járadékát e rövidebb időre 

kapott illetményének egy  hónapi átlaga alapján kell megállapítani.
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21 . §.

/1/ A  nyugdíj alapját képező  illetmény megállapitásánál s zá  mitásba 

kell venni minden illetményt és pótlékot, a beosztásban végze tt munkáért kapott 

jutalmat, prémiumot és részesedést, továbbá a baleseti járadékot.

Ut. 30. A  nyugdij alapját képező  összilletm ény megállapitásánál

számításba vehető illetményeket és pótlékokat, továbbá a 

prémiumot, v a g y  részesed és t a hivatásos állományúak illet

ményeire és egyéb  juttatásaira vonatkozó utasítások határozzák 

meg.

Ut. 31. A  beosztáson kívül végzett tevékenységért, továbbá a nem

elöljárótól kapott díjazást és jutalmakat a z összilletm ény meg

állapításánál nem lehet figyelembe venni. így nem lehet a Tvr.

18.§ /3/ bekezdése alapján engedélyezett keresőfogla lkozásból 

szárm azó jövedelm et sem.

Ut. 32. A  prémiumot, a részesed ést az összilletm ény megállapitásánál 

időarányosan kell figyelembe venni. E zeket akkor is figyelem

be kell venni, ha kifizetésükre a szolgálati v is zon y  m egszűnése 

után került sor.

Ut. 33. Ha a hivatásos állomány tagja a beszámított időszakban csökken

tett illetményt kapott, összilletm ényét a csökkentés figyelmen kivül 

hagyásával kell megállapítani.

Ut. 34. Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát a Tvr. 23. § /2f

bekezdése  alapján más szervnél teljesítette, nyugdijának meg

állapitásánál e munkakörében kapott, nyugdíjalapot képező  

bérek és juttatások figyelembe véte léve l kell az R. szabályai 

szerint a nyugdij alapját képező  illetményátlagot megállapítani.

/2/ A z  /l/ bekezdés alapján megállapított illetmény á tla g -ö sszege  

nem lehet kevesebb*
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a I tiszteknél a hadnagy rendfokozat és a legalacsonyabb tiszti 

beosztásba tiz é v  szolgálati idő figyelembe véte léve l megállapított legmagasabb 

beosztási illetmény együttes összegénél.

b/ tiszthelyetteseknél a törzsőrmester rendfokozat és a legalacsonyabb 

tiszthelyettesi beosztásra tiz é v  szolgálati idő figyelembe vé te léve l megállapított 

legmagasabb beosztási illetmény együttes összegénél.

A  szolgálati és  a rokkantsági nyugdijak ö sszege

2 2 . §.

A  szolgálati nyugdíj ö sszege :

a teljes szolgálati évek  a nyugdij ö sszege  a z

száma illetményátlag

20 60,0

21 61,0

22 62,0

23 63,Ö

24 64,Ö

25 6QÖ

26 68,0

27 70rÖ

28 72,Ö

29 74,5

30 77,0

31 79,5

32 82fÖ

33 84,Ö

34 86,Ö

35 88, Ö

36 89,Ö

37 é s  ennél több 90,Ö száza léka
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23. §.

/1/ Szolgálati kötelmekkel nem összefüggő rokkantsági nyugdíj

ö sszege :

a rokkantás
ha a teljes szolgálati

rek száma III. II. I.

csoportjában az illetTnányátlag

0 ■ 50,0 55,0 60,Ö

1 50,5 55,5 60,5

2 51,0 56,Ö 61,Ö

3 51,5 56,5 61,5

4 52,Ö 57,Ö 62,0

5 52,5 57,5 62,5

6 53,.Ö 58,0 63,Ö

7 53,5 58,5 63,5

8 54,Ö 5 9,0 64,Ö

9 54,Ö 59,5 64,5

10 55,Ö 60,0 65,0

11 55,5 60,5 65,5

12 56,Ö 61,0 66,0

13 56,5 61,5 66,5

14 57,6 62,0 67,0

15 57,5 62,5 67,5

16 58,.Ö 63,Ö 68,Ö

17 58,5 63,5 68,5

18 59,0 64,Ö 69,0

19 5 9,5 64,5 69,5

20 60,0 65,0 70,Ö

21 61,0 66,Ö 71,.Ö

22 62,Ö 67,Ö 72,Ö

23 63,Ö 68,Ö 73,Ö

24 64,Ö 69,.Ó 74,Ö

25 66,Ö 71,0 76,Ö

26 68,0 73,Ö 78,Ö

27 70,0 75,Ó 80,Ö

28 72,Ö 77,Ö 82,Ö
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29 74,5 79,5 84,5

30 77,Ö 82,0 87,Ö

31 79,5 84,5 89,5

32 82,0 87,Ö 92,Ö

33 84,Ö 89,0 94,0

34 86 ,.0 91,0 96, Ö

35 88, Ö 93,Ö 98,Ö

36 89,Ö 94,Ö 99,Ö

37 és  ennél több 9o,0 95,0 100,0

/21 Szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági nyugdij ö ss zege :

a rokkantság
ha a teljes szolgálati

•ek száma III.

csoportjában

n.
az illetményátlag.

L

0 60,Ö 65,Ö 70,0

1 60,5 65,5 70,5

2 61,0 66,0 71,0

3 61,5 66,5 71,5

4 62,0 67,Ö 72,0

5 62,5 67,5 72,5

6 6 3,0 68,0 73,0

7 63,5 68,5 73,5

8 64,0 69,0 74,0

9 64,5 69,5 74,5

10 65,0 7o,0 75,0

11 65,5 70,5 75,5

12 66,0 71,0 76,0

13 66,5 71,5 76,5

14 67,Ö 72,Ö 77,Ö

15 67,5 72,5 77,5

16 68, Ó 73,0 78,Ö

17 68,5 73,5 78,5

18 69,0 74,Ö 79,0

19 69,5 74,5 79,5

20 70,0 75,0 80,Ö

21 71,0 76,Ö 81,0

22 72,0 77,Ö 82,Ö
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23 73,0 78,Ö 83,0

24 74,Ö 79,0 84,Ö

25 76rÖ 81,0 86, Ö

26 78,0 83,0 88,Ö

27 80,Ö 85,0 90,Ó

28 82,0 87,Ö 92,Ö

29 84,5 89,5 94,5

30 87,0 92,0 97,0

31 89,5 94,5 99,5

32 92,0 97,0 100,0

33 94,0 99,0 100,0

34 96,0 100,0 100,0

35 98,0 100,0 100,0

36 99,0 100,0 100,0

37 és ennél több 100,0 100,0 100,0

131 A  rokkantság IIL csoportjába tartozik az, aki munkaképességét 

legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

M/ A  rokkantság II. csoportjába tartozik az, aki munkaképességét 

teljesen elvesztette, de mások gondozására nem szorul.

/5/ A  rokkantság I. csoportjába tartozik az, aki munkaképességét 

teljesen  elvesztette és mások gondozására szorul.

Ut. 35. Ha a rokkantság csoportja megváltozik, a változásnak 

megfelelően a nyugdij ö sszegét is módositani kell.

A  nyugdij összegének  növelését a munkaképesség-csök

kenés orvos i megállapitása hónapját követő hónap e lső  

napjától, a  nyugdij összegének  csökkentését pedig az 

orvosi megállapítást követő második hónap e lső  napjától 

kell végrehajtani.
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24 . §•

A  baleseti járadék ö s s z e g e :

baleseti

fokozatban

1.

2.

3/

4.

munkaképesség csökkenés 

mértéke /százaléka/

16 -  25 

26 -  35 

36 -  49

50 va gy  ennél több

az illetményátlag 

száza léka

8,0 

10,0

15,Ö

30,Ö

Ut. 36, A  baleseti fokozat vá ltozása esetén a baleseti járadék ö s s z e 

gét módosítani kell. A  baleseti járadék összegének  növelését 

a m unkaképesség-csökkenés orvos i megállapítása hónapját 

k övető  hónap e lső  napjától, a baleseti járadék összegén ek  

csökkentését pedig a z  o rvos i megállapítást követő második 

hónap e lső  napkától kell végrehajtani.

Ut. 37. Ha a m unkaképesség-csökkenés mértéke a tizenhat száza lékot 

nem éri el, az erre  vonatkozó orvosi megállapitás hónapját 

követő második Hónap e lső  napjától kell a  baleseti járadékra 

va ló  jogosultságot megszüntetni.

Ut. 38. Szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  ujabb baleset, illetve beteg

ség  esetén valamennyi baleset, betegség következményét együt

tesen kell figyelembe venni. A z  együtte s következm ény figye

lembe véte léve l a baleseti járadék, illetőleg a szolgálati kötel

mekkel össze függő  rokkantsági nyugdij összegét akkor kell 

újból megállapítani, ha a járadékos /nyugdíjas/ az ujabb bal

eset, va gy  betegség  következtében magasabb fo k o d b a  

/rokkantsági csoportba/ kerül.
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25. §.

A z  ö zvegy i nyugdij ö ss zeg e

/l/ A z  ö zvegy i nyugdíj ö s s zeg e  annak a nyugdíjnak a hatvan szá za 

léka, amely az.;elhaltat a HL csoportbeli rokkantsága esetén megillette volna.

Ut. 39. Ha az elvált nő, va gy  különélő fe leség  csak az elhalálozástól 

számított tizenkét hónapon át jogosult ö zvegy i nyugdijra, ö z

vegyi nyugdijának ö ss zege  a tartásdij összegén é l több nem 

lehet

/2/ Ha a halál szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  baleset, sérü lés va gy  

a szolgálatból szárm azó betegség miatt következett be, a z  ö zvegy i nyugdij 

ö s s zeg e  annak a rokkantsági nyugdíjnak a hatvan száza léka  , amely a z  elhal

tat a szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  IL csoportbeli rokkantsága esetén meg

illette volna.

Ut. 40. A  szolgálati kötelmekkel össze függő  rokkantsági nyugdíjas ha

lála esetén ö zvegyét e. R. 25. § J2/ bekezdése szerinti ö zvegy i 

nyugdij illeti meg, ha a férj szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  

balesete v a g y  betegsége következtében halt meg.

/3/ A  meghalt szolgálati nyugdíjas özvegyének  járó özvegy i nyugdij 

 ̂ ö s s ze g e  a meghaltat megillető szolgálati nyugdij hatvan száza léka .

Ut. 41. Akinek a szolgálati nyugdiját ötvenötödik é le téve  betöltése előtt,

nem, va gy  csökkentett mértékben folyósították, elhalálozása esetén 

családtagjai a teljes szolgálati nyugdij alapján jogosultak a 

nyugellátásra.

/4/ A  meghalt rokkantsági nyugdíjas özvegyének  járó özvegy i nyugdíj 

annak a rokkantsági nyugdíjnak a hatvan százaléka, amely az elhaltat a III. 

csoportbeli rokkantsága esetén megillette, v a g y  megillette volna.

(51 AiZ élettár,s ö zvegy i nyugdijának ö ss zeg e  a z  /l/ - /4/ bekezdés ren

delkezése i szerint alapulvett nyugdij ötven százaléka.

I
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16/ Ha_ az özvegy i nyugdijra többen jogosultak, azt közöttük meg kell

osztani.

Ut. 42. A  megosztott Qzvegyi nyugdij az ö zvegye t és  a tizenkét hó

napon túl is ö zvegy i nyugdijra jogosu lt elvált nőt, v a g y  külön

élő  v  fe leséget egyen lő arányban illeti meg.

Ut. 43. Ha valamelyik özvegy i nyugdijra jogosult a z  özvegy i nyugdíj 

megosztását sérelm esnek tartja, a többi jogosult ellen indított 

perben a bíróságtól a z  ö zvegy i nyugdij más arányú m egosz

tását kérheti.

26. §.

A z  árvaellátás ö s s zeg  e

A jz árvaellátás ö s s zeg e  árvánként a z ö zvegy i nyugdij ötven százaléka. 

Ainnak az árvának, akinek mindkét szü lő je meghalt /szülötten árva/ a z  ö zvegy i 

nyugdij teljes összegén ek  megfelelő árvaellátás jár.

Ut. 44. Szülőtlennek kell tekinteni azt az árvát is, akinek életben lévő 

szü lő je rokkant.

i ’ 4-

Ut. 45. .Az árvaellátás szempontjából szülőtlen az az árva is, akit

életben lévő  szü lője elhagyott és róla nem gondoskodik. Ilyen 

esetben a z  árvaellátás és  a szülőtlen árva részé re  járó árva

ellátás közötti különbözetet a vérszerin ti szülőtől be kell hajtani, 

ha gyerm ekének eltartására képes.

Ut. 46. A jz árvaellátás összegé t a z elhunyt nyugdija hatvan szá za lé 

kának figyelem bevételével kell megállapítani akkor is, ha az 

ö zvegy i nyugdíjat az R. 25. § /5/ bekezdése szerint áll apitot- 

ták meg.

27. §.

A  szülői nyugdij ö s s ze g e

A  szülői nyugdij ö s s ze g e  az ö zvegy i nyugdij ö ss zeg éve l egyenlő. Ha
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a szülői nyugdijra többen szereztek  jogot, a szülői nyugdíj a jogosultakat 

egyen lő  arányban illeti meg.

Ut. 47. Ha a szülői nyugdijra többen szereztek  jogot, köztük az ö z

vegy i nyugdíjnak megfelelő összegű  szülői nyugdijat kell 

egyen lő  arányban megosztani.

U t 48. Ha a szülői nyugdijra jogosultak közül valamelyik jogosultsága 

megszűnt, a szülői nyugdijat teljes egészében  a másik szü lő

nek kell megállapítani, illetve a jogosultak között újra fel kell 

osztani.

Ut. 49. A  szülői nyugdij ö sszegé t az elhunyt nyugdija hatvan szá za 

lékának figyelem bevételével kell megállapítani akkor is, ha az 

ö zvegy i nyugdijat a z  R. 25. § /5/ bekezdése szerint állapítot

ták meg.

28. §.

A  kiemelt nyugellátás

/l/ A  hősi halott családtagjainak kiemelt nyugdij jár.

/2/ A  kiemelt ö zvegy i nyugdíj annak az özvegynek  jár, aki a hivatásos 

állomány hősi halottá nyilvánított tagjával annak halálakor együtt é lt

/3/ A  kiemelt ö zvegy i nyugdíj ö s s ze g e  a szolgálati kötelmekkel ö s s ze 

függő II. csoportbeli rokkantság alapján járó nyugdij hetven százaléka.

JJt. 50. Ha a hősi halott özvegyén  kivül más özvegy i nyugdijra jogosult 

nő is van, annak özvegy i nyugdiját a hősi halottnak a szo lgá 

lati kötelmekkel össze fü ggő  IL csoportbeli rokkantság után járó 

nyugdij hatvan száza léka  figyelem ebevételével kell megállapítani 

és  megosztani.

Ut. 51. A  hősi halott özvegyén ek  nyugdiját a másik özvegy i nyugdij ra 

jogosult nőnek megállapított és  megosztott özvegy i nyugdij ő sz- 

s ze g éve l csökkerteni kell. A  hősi halott özvegyének  nyugdija
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azonban e z  esetben sem lehet kevesebb a z  R. 28. § /ö/ be

kezdésében  megállapított legkisebb ö zvegy i nyugdij összegénél.

M/ A  kiemelt árvaellátás gyermekenként a kiemelt ö zvegy i nyugdij fele, 

szülőtlen árva esetében pedig a kiemelt ö zvegy i nyugdíjjal egyenlő.

/5/ A  kiemelt szülői nyugdíj a kiemelt ö zvegy i nyugdíjjal egyenlő.

/ö/ A  kiemelt nyugdij nem lehet kevesebb

-  ö zv e g y  esetében havi 1 400 Ft -  nál

-  szülőtlen árvák esetében

árvánként havi 1 400 Ft -  nál

-  egyéb  árvák esetében

árvánként havi 700 Ft -  nál

-  szülők esetében havi 1 400 Ft -  nál

V. FEJEZET 

A  N Y U G E L L Á T Á S  M E G Á L L A P ÍT Á S A

29. §.

' 1

111 A z  e rendelet alapján járó nyugellátásokat -  ideértve a nyugdíjaso

kat megillető házastársi pótlékot és családi pótlékot is - a z  illetékes miniszter 

által kij elölt s ze rv  hivatalból, illetőleg kérelemre állapítja meg. A  megállapított, 

nyugellátásokat a SZO T Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíj

folyósító Igazgatósága folyósitj a.

Ut 52. Aiz R. szerinti nyugdíjjogosultságot a Belügyminisztérium T e rv -  

és Pénzügyi Csoportfőnökség /a továbbiakban: nyugdíjmegálla

pító szerv/ határozattal bírálja el.

Ut. 53. Hivatalból /kérelem nélkül/ hoz határozatot : 

a/ a szolgálati nyugdíjigény elbírálásáról, 

b/ a rokkantsági nyugdíjigény elbírálásáról, 

c/ a baleseti járadékigény elbírálásáról,
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*

d/ ex hívatásos állomány elhunyt tagjának Ö zvegye /élettársa/ 

és  árvái nyugellátás;, igénye elbírálásáról,

e/ a szolgálati, v a g y  rokkantsági nyugdíjigény megnyílásakor 

érvényesíthető családi pótlék és házastársi pótlék elbírálá

sáról,

Ut. 54. Kérelem re / megkeresésre/ bírálja el és hoz határozatot minden

egyéb  nyugdíjigény tárgyában, így  különösen:

a/ a szolgálati v is zon y  megszűnésétől számított kettő éven be

lüli rokkantsági nyugdíjigények elbírálásáról,

b/ a szü lői nyugdíjigények elbírálásáról,

c/ a z elvált nő, v a g y  a különélő fe leség  ö zvegy i nyugdíjigénye 

elbírálásáról,

d/ a S ZO T  Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíj

folyósító Igazgatósága /továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igaz

gatóság/ m egkeresésére a m unkaképesség-csökkenést v é le 

m ényező orvosi bizottság által adott szakvélem ény alapján 

a rokkantsági nyugdíj és a baleset, járadék összegének  

módosításáról, illetve azok folyósításának beszüntetéséről, 

továbbá a családtagok rokkantság alapján folyósítható el

látásáról,

e/ a nem folyósíjLfctt, v a g y  csökkentett mértékben folyósított 

szolgálati nyugdíjnak teljes összegben  va ló  folyósítására 

irányuló igényekről,

f/ a feltételek hiányában megszüntetett rokkantsági nyugdij, illet

v e  baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényekről,

g / a m unkaképesség-csökkenés megállapított mértékével szemben 

bej elentett állapotrosszabbodási kérelmek elbírálásáról,

h/ a nyugdíjnak a szolgálati v is zon y  m egszűnése után szerzett 

szolgálati időre járó k iegészítéséről,

íf a z ötvenötödik é le tév  betöltésekor a teljes ö sszegű  szo lgá 

lati nyugdíj folyósításának beindításáról, !

.# 1j/ a z  R. alapján megállapított szo lgá lati, va gy  rokkantsági nyug

díj megszüntetéséről, ha a nyugdíjas nyugdiját a dolgozók 

társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  jogszabá ly  alapján át

cserélte.
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Ut. 55. A z  R . 38. § - a  alapján engedélyezett k ivételes nyugellátásról,

illetőleg ilyen igény elutasításáról, továbbá az R. 37. § -  a. s ze 

rinti eltérő nyugellátás folyósításáról a döntésnek megfelelően 

határozatot ad ki.

Ut. 56. A  munkaképesség -csökkenés mértéke ellen bejelentett fellebbe

zés re  a munkaképesség -  csökken ést vélem ényező másodfokú 

orvosi bizottság szakvélem énye alapján hozza  meg a z ujabb ha

tározatot.

/2/ A  nyugellátás megállapítása tárgyában hozott határozat ellen, annak 

kézbesítésétő l számított tizenöt napon belül az illetékes miniszterhez lehet fel

lebbezni. A  miniszter szem élyes hatáskörében hozott döntése ellen további 

j ogo rvo s latnak nincs helye,

Ut. 57. A  fe llebbezést a nyugdij megállapító szervh ez  kell benyújtani

akkor is, ha a nyugellátási igény elbírálására vonatkozó hatá

rozatot a Nyugdij folyósító Igazgatóság adta ki.

Ut. 58. A  nyugellátásra va ló  jogosultság, illetve a folyósítás tárgyában 

a Nyugdíj folyósító Igazgatósai* hoz határozatot:

a/ a z árvaellátás folyósításának beszüntetéséről,

b/ a z ö zvegy i nyugdij beszüntetéséről, ha az ö zv eg y  ujabb 

házasságot köt,

c/ a z ö zvegy i nyugdij beszüntetéséről, ha az, a z  árvaellátás
s.

m egszűnése miatt következik be,

d/ az ujabb házasságkötés esetén a végk ie lég ítésre  irányuló 

igényről,

e/ az elhunyt nyugdíjas özvegyének  /élettársának/ és  árváinak 

nyugellátási igénye elbírálásáról,

f/ a z  ö zvegy i nyugdij , árvaellátás és szülői nyugdij fe lé ledésére  

irányuló igényről,

g / az ellátás folyósításának bármely okból részben, v a g y  egész

ben történő szüneteltetéséről,

h/ a házastársi pótlékra, v a gy  a családi pótlékra va ló  jogosult

ság m egszűnéséről,



i
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i/ a nyugdij folyósitásának ideje alatt megnyiló családi pótlék 

és házastársi pótlék igényről,

j/ a választott nyugdíjnak a másik nyugdíjjal va ló  k iegészítéséről, 

ha az ö zvegy i nyugdijra jogosult saját jogán is nyugdijjogo- * 

sultságot szerzett.

Ut. 59. A  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata elleni fe llebbezések

ben a nyugdíjmegállapító s ze rv  dönt. Döntése ellen fe llebbezés

nek helye nincs.

30. §.

A  rokkantság fokának, illetőleg a m unkaképesség-csökkenés mértékének 

megállapítására a z  O rszágos Orvos szakértői Intézet munkakép essége sökkenést 

vé lem ényező  e lső - és másodfokú orvosi bizottsága tesz javaslatot.

V I. FEJEZET

A  N Y U G E L L Á T Á S  F O L Y Ó S ÍT Á S A  

A  szolgálati nyugdij folyósítása

31. §.

/1/ Annak, aki szolgálati v iszonya  m egszűnésekor a negyvenötödik élet- 

évét még nem töltötte be, a ré s zé re  megállapított szolgálati nyugdíj ötven s zá 

zalékát kell folyósítani mindaddig, amíg az ötvenötödik életévét be nem tölti, 

v a g y  legalább ötven száza lékos  mértékben csökkent munkaképességűvé nem 

válik.

/2/ Annak, aki szolgálati v iszon ya  m egszűnésekor negyvenötödik élet

évét már betöltötte, de ötvenedik, é letévét még nem töltötte be, a részé re  meg

állapított szolgálati nyugdij hotveh* száza lékát kell folyósítani mindaddig, amíg 

a z  ötvenötödik életévét be nem tölti, v a g y  legalább ötven száza lékos mértékben 

csökkent munkaképességűvé nem válik.

/3/ A  megállapított szolgálati nyugdijat teljes összegben  folyósítani kell

annak :
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a/ aki szolgálati v iszon ya  m egszűnésekor az ötvenedik életévét 

már betöltötte, va gy

b/ akit a fegyveres  erő0 illetve a fegyveres  testület orvosi 

felü lvizsgáló bizottsága hivatásos szolgálatra alkalmatlannak mi nősített, és  

szolgálati v iszon ya  ennek folytán szűnt meg,

c/ akinek szolgálati v iszonyát a z  ötvenötödik életévének be

töltése előtt szüntették meg, ha a z ötvenötödik életévét betölti, v a g y  legalább

ötven száza lékos  mértékben csökkent munkaképességűvé válik.

M/ A  szolgálati nyugdijat a nyugállományba helyezett illetményének 

beszüntetését követő naptól kezdve  kell folyósítani.

/5/ A  csökkent mértékben folyósított nyugdij helyett a teljes ö sszegű  

szolgálati nyugdij folyósítását a z  ötvenötödik é letév betöltése hónapjának, il

letve a z ötven száza lékos munkaképesbe,^ csökkenés orvosi megállapítása 

hónapjának e lső  napjától! keli megkezdeni.

Ut. 60. A  megszüntetett rokkantsági nyugdij helyett az R.. 4. § -  a

alapján megállapított szolgálati nyugdijat a jogosult életkorá

tól és  m unkaképesség-csökkenésének mértékétől függetlenül 

teljes összegben  kell folyósítani,

32. §.

Nem folyósítható ötvenötödik életévének betöltése , va gy  megrokkanása 

előtt a szolgálati nyugdij annak^ akinek nyugállományba h e ly ezése  a Tvr. 5. § 

I2I bekezdésének b,c.,d, illetve e, pontja alapján történt :

Ut. 61. A  szolgálati nyugdijat a z  ötvenötödik é le tév  betöltése hónap

jának, illetve a rokkantság orvosi megállapítása hónapjának 

e lső  napjától kezdve kell folyósítani.

33. §.

A  rokkantsági nyugdij folyósítása

/1/ A  rokkantsági nyugdijat a nyugállományba hely e zés  napi átó l-élet

korra tekintet nélkül- teljes összegben  kell folyósítani.
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/2/ Ha a hivatásos állomány ta.gj a szolgálati v iszon ya  m egszűnése 

után rokkan meg, a rokkantsági nyugdijat a rokkantság orvosi megállapítása 

hónapjának e lső  napjától kell folyósítani.

Ut. 62. A  rokkantsági nyugdij a rokkantság tartamára jár.

Ut. 63. Ha a m unkaképesség-csökkenés mértéke a hatvanhét s zá za lé 

kot nem éri elf, az erre vonatkozó orvosi megállapitás hónapját 

követő második hónap e lső  napjától kell a rokkantsági nyugdij

ra vonatkozó jogosultságot megszüntetni.

Szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  rokkantsági nyugdij megszün

tetése esetén a m unkaképesség-csökkenés mértékének megfelelő

fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani.
/

Ut. 64. A  rokkantság m egszűnését követő öt éven  belül a rokkantsági 

nyugdijra a j ogosultság feléled, feltéve, hogy a megszüntetett 

rokkantsági nyugdij helyett szolgálati nyugdijat nem állapítottak 

meg.

34. §.

Egyéb ellátások folyósítása

/l/ A  baleset alapján megállapított baleseti járadékot a baleset napjától, 

a szolgálatból eredő betegség alapján megállapított baleseti járadékot pedig az 

ebből szárm azó m unkaképesség-csökkenés orvosi megállapítása hónapjának e lső  

napjától kell folyósítani.

/2/ Aiz ö zvegy i nyugdijat, a z  árvaellátást és a szülői nyugdijat a hivatásos 

állomány tagja elhalálozását követő második hónap e lső  napjától, a jogosultság 

későbbi ke letkezése esetén pedig a keletkezés hónapjának e lső  napjától kell 

folyósítani.

Ut. 65. A  hivatásos állomány elhunyt tagj ának v e le  közös háztartásban 

nem élt nyugellátásra jogosu lt családtagja nyugdiját az elhalálo

zás  hónapjának -a  jogosu ltság későbbi bekövetkezése esetén pedig 

a bekövetkezés hónapjának- e lső  napjától kezdve  kell megállapíta

ni, illetve folyósítani.
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/3/ A ^  özvegy i nyugdijat az árvaellátást és a nyugdijat a z  el~

halálozás hónapjának e lső  napjától a jogosultság későbbi keletke

zé s e  esetén pedig a keletkezés hónapjának e lső  napjától kell fo

lyósítani,, ha a nyugdíjas halt meeu

/4/ A  baleseti járadékot,, az ö zvegy i nyugdíjai,, a z  árvaellátást és  a 

szü lői nyugdijat -  a jogosu ltság fennállása alatt -  munkaviszonyra 

és  kereső  fogla lkozásra tekintet nélkül kell folyósítani,

35. §.

A  nyugdij folyósítása 

munkaviszony va gy  keresőfogla lkozás esetén

/1/ A  szolgálati és  ̂  rokkantsági nyugdijat a .folyósítás kezdetének évé

ben és  a z azt követő négjy naptári éven  át addig kell teljes v a g y  a 31. §

111 ■=■ /2/ bekezdése  szerinti csökkentett összegben  folyósítani, amig a naptári 

éven  belül a nyugdíj és  a nyugdíjas munkabérének, illetve ' keresetének együt

tes ö s s ze g e  nem éri el a nyugdij alapjául vett illetményátlag százhúsz száza lé 

kának tizenkétszeres összegét,

U i 66e A  nyugdíj alapját k épező  illetményátlag 120 száza léka  és  a fo

lyósítható nyugdij közötti különbözet tizenkétszeres ö ss zegé t 

/a továbbiakban : évi keretösszeg/ a nyugellátások évi rendsze

res  emelésétől függetlenül a korlátozás teljes tartama alatt vá l

tozatlannak kell tekinteni A z  évi keretösszeget azonban újból 

meg kell állapítani* ha a nyugellátás folyósítható Ö sszege a kor

látozás időtartama alatt egyéb  okból változik.

Ut, 67, Ha a nyugdij folyósítása a szolgálati v is zon y  m egszűnését köve

tő későbbi időpontban kezdődik* a z  évi k eretösszeget a fo lyó

sítás megindításakor ténylegesen járó nyugdij összegén ek  fi

gyelem bevételével kell megállapítani,

Ut. 68- A  nyugellátás folyósítása kezdetének évében  a keretösszeget

a nyugdij alapjául vett illetményátlag százhú sz százalékának és 

a nyugdij folyósítás hónapjának szorzatáva l kell megállapítani,
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Ut 69. A z . évi keretösszeget a nyugellátást megállapító határozatban

-  későbbi folyósítás va gy  a folyósítható ny ugdij ö ss zeg  megvál

tozása esetén a z erre vonatkozó határozatban -  rögziteni kell.

Ut. 70. A z  évi k eretösszegbe be kell számítani a dolgozók társadalom

biztosítási nyugdijának korlátozására vonatkozó rendelkezés 

szerint figyelembe veendő minden munkabért és egyéb  pénzbeli 

és  természetbeni juttatást. Be kell számítani továbbá a nem mun- 

kaviszonybólj hanem a keresőfogla lkozásból szárm azó minden 

pénzbeli és  természetbeni jövedelmet.

/2/ Ha az /l/ bekezdésben említett korlátozási időszak alatt a nyugdíj,, 

valamint a nyugdíj as munkabérének, illetve keresetének együttes ö ss zeg e  a 

naptári éven  belül eléri a nyugdíj alapjául vett illetmény átlag százhúsz szá za lé 

kának tizenkétszeres összegét, a következő hónap e lső  napjától az év  v é gé ig  

a nyugdij folyósítását szüneteltetni kell.

/3/ A z  /l / bekezdésben említett korlátozási időszak alatt a szolgálati 

kötelmekkel össze fü ggő  baleset, sérü lés v a g y  a szolgálatból eredő betegség 

alapján megállapított rokkantsági nyugdij ötven száza lékát folyósítani kell akkor 

is, ha a nyugdij és  a munkabér, illetve a kereset együttes ö ss zeg e  a /2/ be

kezdésben  megállapított határt túllépi,

M  A .  szolgálati és a rokkantsági nyugdijat a nyugdij megállapítását 

követő ötödik naptári év  e lső  napjától teljes, v a g y  á 3 1,-.j/l/ -  /2/ bekezdése 

szerinti csökkentett összegben  a nyugdíjas munkabérére, keresetére tekintet 

nélkül kell folyósítani.

36. §.

A  korábbi jogszabályok  alapján megállapított 

nyugellátásokra vonatkozó szabályok

[ l I  A  korábbi jogszabályok  alapján megállapított nyugellátások fo lyósí

tását e rendelet nem érinti; e nyugellátások folyósítása továbbra is a korábbi 

szabályok, illetve a dolgozók társadalombiztosítási nyugdijára vonatkozó rendel- 

k ezések  szerint történik.

/2/ Ha a korábbi jogszabá lyok  alapján rokkantsági nyugdíjban részesü 

lő nyugdíjas e g é s zség i állapota változik, és  emiatt rokkantsági nyugdijának ő s z -  

s zegé t módosítani kell, a nyugellátás ö sszegé t az állapotváltozásnak megfelelően,
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rokkantsági csoportonként, a mindenkori rokkantsági nyugdíj összegén ek  öt 

száza lékáva l kell növelni, illetőleg csökkenteni.

/3/ A  korábbi jogszabályok  alapján nyugellátásban részesü lő  nyugdíjas 

halála esetén családtagjainak nyugellátását a z elhalt nyugdijának alapulvételével 

e rendelet szerinti mértékben és  feltételek szerint kell megállapítani, illetve fo

lyósítani.

37. §.

Felhatalmazás

Felhatalmazást kap a z  illetékes miniszter, hogy a z  e rendeletben meg

állapított folyósítási szabályoktól egyedi esetekben szolgálati érdekből v a g y  szo 

ciális körülményekre figyelemmel a jogosult javára eltérhessen.

Ut. 71. A  korábbi jogszabályok  alapján a z  R  hatályba lépésekor e l

látásban részesü lő  árva a 14. § /3/ bekezdése alapján jogo 

sult a z  árvaellátásra.

Ut. 72. A z  R . szerinti folyósítási szabályoktól va ló  eltérés engedélyezé

sére  a z  állományilag illetékes v e ze tő  / BM csoportfőnök, o rszá

gos parancsnok, főkapitány és  ezekkel e g y  tekintet alá tartozó, 

valamint magasabb beosztású vezető/ a szolgálati ut betartásá

va l a szem élyügyi miniszterhelyettes utján tehet javaslatot.

A z  engedély alapján a határozatot a nyugdíjmegállapító s ze rv  

adja ki. A  határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

VII. FEJEZET 

A  KIVÉTELES N Y U G E L L Á T Á S

38. § .

/l/ A  hivatásos állománynak a szolgá lat ellátása során kimagasló érdé- 

meket szerzett tagjai és  családtagjaik részé re  engedélyezhető kivételes ellátás 

a z  e  rendelet szerinti ellátáson felül annak ötven száza léká ig  terjedhet.
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í

/2/ Kivételes ellátást a szociális helyzetre figyelemmel is engedélyezni 

lehet, ennek összege azonban az e rendelet szerint járó ellátással együtt leg

feljebb havi 3000 F t . lehet.

/3/ A z  /l/-/2/ bekezdés szerinti kivételes ellátás engedélyezésére -  az  

e célra meghatározott kereten belül -  az illetékes miniszter jogosult

Ut. 73. A  38. § /l/ — /2/ bekezdése szerint kivételes nyugellátásra

-  az R . szerint járó nyugellátás megállapitása után -  az állomá

nyilag illetékes vezető /BM csoportfőnök, országos parancsnok, 

főkapitány és ezekkel egy tekintet alá tartozó, valamint magasabb 

beosztású vezető/ a szolgálati ut betartásával a személyügyi mi

niszterhelyettes utján tehet javaslatot. A jz engedély alapján a ha

tározatot a nyugdij megállapító szerv adja ki. E határozat ellen 

fellebbezésnek helye nincs.

VIII. FEJEZET

VEGYES ÉS H ATÁLYBALÉPŐ  RENDELKEZÉSEK

Ut. 74. A  szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetről /betegségről/,

vagy ezekből származó halálesetekről -  az e célra rendszere

sített nyomtatványon -  jegyzőkönyvet kell készíteni.

A  j egyzőkönyvek felvételének és továbbításának rendjét a  

BM Egészségügyi Osztály szabályozza.

A  balesetek, betegségek, halálesetek minősítésének irányelvei

Ut. 75. Szolgálati kötelmekkel összefüggőnek kell minősíteni azt a bale

setet, vagy baleset miatt bekövetkezett halálesetet, amely a hi

vatásos állomány tagját :

a/ a hivatásos szóig hattal, illetőleg konkrét beosztásának el

látásával összefüggő kötelezettségeinek, feladatainak, kapott 
parancsoknak szolgálati helyén, vagy máshol történt telje

sítése;
b/ választás vagy megbízás alapján akár a hadseregben vagy  

a polgári életben végzett társadalmi kötelezettségeinek vég

zése ;
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c/ a letett eskü és  a szabályzatok alapján elvárható magatartásé ~ 

ból, saját akaratából kifejtett tevékenysége; 

dI szolgálati utazások, illetőleg a szolgálati helyre, v a g y  onnan 

lakásra /szállásra menet közben érte,

-  33  -

Ut 76. Szolgálati kötelmekkel nem összefüggőnek kell minősíteni azt

a balesetet, v a g y  baleset miatt bekövetkezett halálesetet, amely 

a hivatásos állomány tagját

a/ a szolgálatból va ló  indokolt v a g y  indokolatlan távolléte idején 

folytatott olyan tevékenysége során érte, amely nem sorolható 

a 75, pont szerinti tevékenységek  közéj 

b/ a szolgá lat teljesítése idején, de tiltó parancsok súlyos meg

s z e g é s e  miatt érte; 

c/ szándékosan magának okozott sérü lés miatt érte,

Ut 77, Szolgálati kötelmekkel össze fü ggő  az a betegség, v a g y  betegség

ből szárm azó a z  a haláleset, amely a dolgozók társadalombizto

sítási nyugdijára vonatkozó rendelkezések  szerint fogla lkozási 

betegségnek, illetőleg ebből szárm azó halálesetnek minősül, to

vábbá, amelyet a BM Központi. Felü lvizsgá ló  Bizottság annak 

minősített.

Ut. 78. Nem lehet szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősíteni azt 

a betegséget, illetve ebből bekövetkezett halálesetet, amely a 

szolgálattól, illetve a szolgá lat sajátosságaitól függetlenül kelet

kezett,

U t 79. A  családtagoknak j áró nyugellátás együttes ö ss zeg e  nem ha

ladhatja meg a z  ö zvegy i nyugdíj kétk- és  fé ls ze res  ö s s z e g é t

U t 80. A  kérelemre megállapított nyugellátásokat a jogosultság bekövet

k ezése  hónapjának e lső  napjától, legkorábban azonban a kérelem 

benyújtását m egelőző harmadik hónap e lső  napjától lehet folyó

sítani.

U t 81. A j szolgálati idő számításának a Tvr. szerinti, illetve a nyugdij- 

j ogosultságnak az  R . szerinti szabá lyozása  a korábbi j o gsza - 

bály alapján rögzített illetményátlagot nem érinti. . A z  R . szerin

ti nyugdijat a  korábbi jogosu ltság alapján rögzített illetmény-
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átlag figyelem bevételével keli megállapítani, ha az a szolgálati 

v is zon y  m egszűnését m egelőző tizenkét hónapból számitott il

letményátlag összegén é l kedvezőbb.

Ut. 82. Ha a hivatásos állomány tagja  a szolgálati idő számításának 

a T v r . szerinti* illetve a nyugdíjjogosultságnak az R . szerinti 

szabályai miatt huszadik, illetve a huszonötödik szolgálati évét 

1971, május 31. napjáig betölti, ebben az esetben az 1970* junius 

1 — tői 1971. május 3 1 -ig  kifizetett összilletm ény egy  hónapi stóla- 

gá i kell rögzítem.

39, §.

/l / A z  e, rendelet, szerint nynyugellátásra jogosultnak a  nyugállományba

he lyezé.^t követő két hónapra nyugdíj helyett az utolsó hav._11 letményének és> ,

rendszeres pótlékainak m egfelelő összegű  illetményt kell kifizetni..

Ut. 83. nyugdíj helyett kettő hónapon át járó illetményt a nyugállo

mányba helyezéskor egy  összegben  kell kifizetni, ateteél a nyug

állományba helyezett tartozásait le kell vonni.

Ut. 84 Ha a hivatásos állomány tagja  a szolgálatát más szervnél tel

jesítette, a kettő hónapi munkabérének megfelelő összegű  illet

ményt az állományilag illetékes pénzügyi s ze rv  fizeti ki.

/2j Ha a hivatásos állomány tagja meghalt, a z  /l/ bekezdés szerinti 

illetményt azoknak a nyugellátásra j ogosult CBáíédtegoknak kell folyósítani., 

akik a z  elhalttal annak halálakor együttéltek.

Ut. 85. Ha a hivatásos állomány tagja elhunyt a kettő hónapi illetményt 

a z elhalttal annak haláláig együttélt feleségjlíjpk kell e g yö sszeg - 

ben kifizetni, abból tartásdij, v a g y  tartozás címén levonást e s z 

közöln i nem lehet.

Ut, 86. Ha a z elhaltnak v e le  a haláláig egyuttéiő fe le sége  nincs, a kettő 

hónapi illetményre j ogosultakat a nyugdíjigény elbírálásakor a 

nyugdíj megállapító s ze rv  határozza meg*

Ut. 87. A  kettő hónapi illetményből nyugdíjj árulékot levonni nem kell.
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Ut. 88. A. kettő hónapi illetmény cimén kifizetett Öfeszeg nem lehet ke

veseb b  az egy  hónapra járó nyugellátás kétszeres összegénél.

40. §.

A  nyugdíj as -  a dolgozók  társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  K<ara- 

delkezések , illetve a z erre vonatkozó jogszabá lyok  szerint -  jogosult nyugdí

jának átcserélésére, v a g y  ha nyugdijának megállapítása után ujabb három évi 

h ivatásos szolgálatot teljesít, nyugdijának ujabb megállapítását kérheti.

Ut. 89. Ak i nyugdiját a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíj áról s zó 

ló jogszabá ly  szerinti nyugdíjra cseré lte  át, a Tvr. 47, § alap

ján őt addig megillető jogosultságokat nem veszti el.

41. §.

/l/ A  nyugdíjas a nyugdijának megállapítása után szerzett ujabb szo l

gálati idő alapján kérheti nyugdija összegén ek  k iegészítését,

A  k iegészítés  mértéke minden ujabb év i szolgálati idő után a nyugdij alapjául 

vett illetményátlag egy  és  fé l százaléka.

/2/ A  nyugdij szünetelésének tartama alatt szerzett szolgálati időt 

teljes egészében  be kell számítani, a nyugdij teljes ö sszegű  folyósítása alatti 

időt pedig nem lehet figyelembe venni. A  csökkentett mértékű nyugdij fo lyósí

tása alatt figyelem be vehető idő mértékét az illetékes miniszter szabályozza..

/3/ A  korábbi jogszabályok  alapján szolgálati v a g y  rokkantsági nyug

díjban részesü lő  szem élyeket a nyugdíjazás után szerzett szolgálati időre a 

dolgozók  társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  rendelkezések  szerinti mérték

ben nyugdíj k iegészítés  illeti meg, ha a munkaviszony fennállása miatt a nyug

dijat korlátozva folyósították, v a g y  a folyósítást szüneteltették.

Ut. 90. A  szolgálati v iszon y  m egszűnése után szer*z^tt szolgálati időt 

a. nyugdij-"kiegészítésénél olyan mértékben lehet beszámítani, 

mint cvrriílyen mértékben a nyugdijat nem folyósították.

42. §.

/l/ A z  e rendelet alapján járó nyugellátásokra - a z  e rendeletben nem 

érintett kérdésekben - a dolgozók társadalombifctositási nyugdíjéira vonatkozó
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szabályokat megfelelően alkalmazni kéll, ha jogszabá ly  eltérően nem rendelkezik.

I2I A z  e  rendelet hatálya alá tartozó és a korábbi jogszabályok alapján 

megállapított szolgálati va gy  rokkantsági nyugdíjban részesü lő  nyugdíjasokat_ a 

dolgozók társadalombiztosítási nyugdijáról szó ló  rendelkezésekben előirt feltételek 

szerint és mértékben családi pótlék és  házastársi pótlék illeti meg.
'

Ut. 91. A  nyugdíjasokat " Tá jékozta tó "-va l kell ellátni, amelyből megismer

hetik jogaikat és kötelezettségeiket.

Ut. 92. A  nyugdij szabályokban bekövetkező lényeges vá ltozásokról a 

nyugdíjasokat időben tájékoztatni kell.

43. §.

/1/ Ez  a  rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 

alkalmazni kell a hivatásos állománynak arra a vo lt tagjára, illetőleg a meghalt 

családtagjára, aki e rendelet hatályba lépésekor még illetményben részesült.

Ut. 93. A z  R. 43. § /l/ bekezdését azok  esetében kell alkalmazni, akik 

1971. április 1 - én még szolgálatot teljesítettek.

I2J E rendelet végrehaj tás áról -  a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi 

m iniszterrel és a S zakszerveze tek  O rszágos Tanácsával egyetértésben - 

illetékes miniszter gondoskodik.

E rendelet alkalmazásában Ille ték es  miniszter a Kormánynak az a tagja, akinek 

alárendeltségében a fegyveres  erők^ illetőleg a fegyveres  testület működik, a 

munkásőrség tekintetében pecflig a munkásőrség o rszágos  parancsnoka.

/3/ E rendeletet a z  állami tűzoltóság  hivatásos, állományára, megfelelően 

alkalmazni keil.lf

/4-/ E rendelőt egyes  rendelkezése it az illetékes miniszter a továbbszol

gá ló  állomány tagjaira is kiterjesztheti.

Ut. 94. Felhatalm a zo m  a  B M  T e rv - é s  Pénzügyi csoportfőnököt, hogy

a nyugellátási igények elbírálásának, illetve elbírálásához szük

séges  okmányok elkészítésének és  továbbításának rendjét külön 

utasitasban szaba lyozza . Á.BTL "4  ̂ 10 861/1971 /37
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Ut. 95. A z  állományilag illetékes parancsnok köteles gondoskodni 

arról, hogy a z  állományból nyugállományba helyezettek, il

letőleg elhunytak családtagjai nyugellátásának elbírálásához, 

v a g y  a nyugdij folyósításához előirt okmányok és  egyéb 

adatszolgáltatások a z állom ányviszony megszüntetéséről 

szó ló  parancs m egjelenésétől számított legkésőbb 15 napon 

belül a nyugdíjmegállapító sze rvh ez  megküldésre kerüljenek.

Ut. 96. A z  utasítás 1971. junius hó 1 - é n  lép hatálvba, egyidejű leg 

a 10-990/1964. BM számú utasítás hatályát veszti.

B EN K EI ANDRÁ S s,k. 

belügyminiszter

Kapják: elosztó  szerint. 

Készü lt: 500 pld.
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12-2486/1971
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10- 861 / 1971 .

A M A G Y A R  F O R R A D A L M I  
M U N K Á S  - P A R A S Z T  K O R M Á N Y

22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelete 

a fegyveres erők és a fegyveres testületek 

hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról
és a

B E L Ü G Y M I N I S Z T E R  V É G R E H A J T Á S I  U T A S Í T Á S A
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA

10— 861/ 1971 .

A M A G Y A R  F O R R A D A L M I  
M U N K Á S - P A R A S Z T  K O R M Á N Y

22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelete 

a fegyveres erők és a fegyveres testületek 

hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról
és a

B E L Ü G Y M I N I S Z T E R  V É G R E H A J T Á S I  U T A S Í T Á S A
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Az egységes szerkezetben a vastagbetűs szedés a kormányrendelet, a nor- 
máiszedés a végrehajtási utasítás (Ut.) szövegét jelzi.
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A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a fegyve
res erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szol
gálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. számú törvényerejű rende
let (a továbbiakban: Tvr.) 46. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

Ut. 1. A 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet (a továb
biakban: R.) 43. § (2) bekezdésben kapott felhatal
mazás alapján — a pénzügyminiszterrel, a munka
ügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos 

• Tanácsával egyetértésben — az R. végrehajtására 
a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET 

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya a fegyveres erők (néphadsereg, határ
őrség) és a fegyveres testületek (rendőrség, munkásőrség, bün
tetésvégrehajtási testület) hivatásos állományú tagjaira (a to
vábbiakban együtt: hivatásos állomány), valamint azok család
tagjaira terjed ki.

— 3 —
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II. FEJEZET 

A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG

A szolgálati nyugdíj 

' 2. §.

(1) A hivatásos állomány tagja teljes szolgálati nyugdíjra 
az ötvenötödik, életév betöltésével jogosult.

(2) Szolgálati nyugdíjra jogosult — életkorától függetlenül
— a hivatásos állománynak az a tagja is, akinek szolgálati vi
szonya megszűnésekor a nyugdíj szempontjából beszámítható 
húsz év szolgálati ideje van.

(3) A hivatásos állomány őrnagy és ennél magasabb rend
fokozatú tagja — életkorától függetlenül — akkor jogosult szol
gálati nyugdíjra, ha szolgálati viszonya megszűnésekor huszon
öt év szolgálati ideje van.

(4) A hivatásos állomány őrnagy vagy ennél magasabb 
rendfokozatú tagja húsz év szolgálati idő alapján jogosult szol
gálati nyugdíjra, ha szolgálati viszonyát egészségi okból szün
tették meg, illetve ha százados vagy ennél alacsonyabb rendfo
kozatban már nyugdíjjogosultságot szerzett.

Ut. 2. A  hivatásos állomány tagjának szolgálati nyugdíj
jogosultsága szolgálati viszonya megszűnésével kö
vetkezik be. A  szolgálati viszony megszüntetését 
parancsban kell elrendelni.

Ut. 3. A  szolgálati viszonyt akkor kell az R. 2. § (4) be
kezdése esetében egészségi okból megszűntnek te
kinteni, ha a nyugállományba helyezés a Tvr. 5. §
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(2) bekezdés a) pontja, illetve a 6. § c) pontja alap
ján egészségi okból történt.

3. §.

A  szolgálati időt a Tvr. 33. §-a alapján kell számítani.

Ut. 4. A  nyugellátásra való jogosultság és a nyugellátás 
mértékének megállapításánál az egyszeresen és a 
kedvezményesen számított szolgálati időket egybe 
kell számítani.

Ut. 5. A  nyugellátás mértékének megállapításánál csak az 
1929. január 1. utáni időt lehet figyelembe venni.

4. §■
t /
A  hivatásos állománynak az a tagja, akinek rokkantsági 

nyugdíjat állapítanak meg és rokkantsága megszűnt, szolgálati 
nyugdíjra szerez jogosultságot, ha rokkantságának megszűnése
kor szolgálati ideje a rokkantsági nyugállományban eltöltött 
idővel együtt a húsz évet eléri.

Ut. 6. Az R. 4. §-a alapján szolgálati nyugdíj címén olyan 
összegű nyugdíjat kell megállapítani, mint amilyen 
a jogosultat a megszűnt rokkantsági nyugdíjnál be
számított szolgálati ideje után az R. 23. § (1) be
kezdése alapján a rokkantság harmadik csoportjá
ban megillette (megillette volna).

Ut. 7. A  szolgálati nyugdíj megállapításánál az R. 41. §
(1)— (2) bekezdései szerint a rokkantsági nyugállo
mányban szerzett szolgálati időt be kell számítani.

A  rokkantsági nyugdíj

5. §.

Szolgálati idejére tekintet nélkül rokkantsági nyugdíjra jo
gosult a hivatásos állománynak az a tagja, akinek szolgálati vi-

(
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szonya hatvanhét százalékot elérő, vagy azt meghaladó munka
képesség-csökkenése miatt szűnik meg, vagy a szolgálati viszony 
megszűnését követő két éven belül rokkanttá válik.

&
Ut. 8. A  hivatásos állomány tagjának rokkantsági nyugdíj- 

jogosultsága szolgálati viszonya megszűnésével kö
vetkezik be. A  szolgálati viszony megszüntetését 
parancsban kell elrendelni.

Ut. 9. A  szolgálati viszony megszűnését követő két éven 
belüli megrokkanás esetén az R. alapján rokkant
sági nyugdíjat csak abban az esetben lehet megálla
pítani, ha az illetékes belügyi orvosi felülvizsgáló 
bizottság (a továbbiakban: FÜV Bizottság) döntése 
szerint a rokkantság a szolgálati viszony megszűné
sét megelőző balesetből (betegségből) származik.

A baleseti járadék 

6. §.

(1) Szolgálati idejére tekintet nélkül baleseti járadékra jo
gosult a hivatásos állománynak az a tagja, akinek

a) szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy

b) a szolgálatból származó betegség miatt tizenöt százalé
kot meghaladó munkaképesség-csökkenése keletkezett.

Ut. 10. A  FÜV Bizottság jogosult megállapítani, hogy a hi
vatásos állomány tagjának balesete (betegsége), el
halálozása a szolgálati kötelmekkel összefügg-e, 
illetőleg a rokkantsági nyugdíjas halála okozati 
összefüggésben van-e rokkantságával.

Ut. 11. A  szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősített 
és hatvanhét százalékot elérő vagy meghaladó 
munkaképesség-csökkenés esetén a hivatásos állo
mány tagját a szolgálati viszony megszűnéséig rok-
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kantsági nyugdíj helyett a negyedik fokozatú bal
eseti járadék illeti meg.

(2) Ha a munkaképesség-csökkenés a huszonöt százalékot 
nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két évig jár.

Ut. 12. A  két évi folyósítási időtartam elteltével megszün
tetett baleseti járadékra a jogosultság felé led j ha a 
munkaképesség-csökkenés utóbb három egymást kö
vető hónapon át a huszonöt százalékot meghaladja. 
Ez esetben a magasabb fokozatú baleseti járadék 
az állapot rosszabbodásának orvosilag megállapított 
időpontjától —  de legkorábban az igénybejelentést 
követő hónap első napjától —  jár. Ha a munkaké
pesség-csökkenés ismét huszonhat százalék alá 
száll, de a tizenöt százalékot meghaladja, az 1. fo
kozatú baleseti járadék újból legfeljebb két évig 
jár.

Az özvegyi nyugdíj 

§•
(1) A  hivatásos állomány tagjának özvegye, illetve a nyug

díjas özvegye —  elhalt férje szolgálati idejére tekintet nélkül —  
férje halálától számított tizenkét hónapon át özvegyi nyugdíjra 
jogosult.

(2) Az özvegyi nyugdíj tizenkét hónapon túl is megilleti az 
özvegyet, ha

a) férje szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés 
vagy a szolgálatból származó betegség következtében 
halt meg,

b) férje halálakor rokkant, a rokkantság tartamára,
c), férjének halálakor ötvenötödik életévét betöltötte,
d) férje jogán árvaellátásra jogosult legalább két gyermek 

eltartásáról gondoskodik, addig amíg legalább egy gyer
mek után árvaellátást kap,

e) férjét a fegyveres, erő, illetőleg a fegyveres testület ha
lottjának nyilvánították, férje halálától számított öt évig.
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Ut. 13. Az R. 7. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti öz
vegyi nyugdíj annak az özvegynek jár, akinek fér
jét személyi állományra vonatkozó paranccsal a 
„Belügyminisztérium” , „a rendőrség” , „a határőr
ség” , ,,az állami tűzoltóság” halottjává nyilvánítot
ták.
A  Belügyminisztérium, illetve a testületek halott
jává nyilvánítás feltételeit és hatásköri szabályait 
külön utasítás tartalmazza.

(3) Az az özvegy, akinek férje a házasság megkötésekor 
hatvanadik életévét már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak ab
ban az esetben jogosult, ha a házasságból (együttélésből) gyer
mek származott, vagy a házastársak a házasság megkötése után 
öt évig együttéltek.

«

Az elvált vagy különélő feleség özvegyi nyugdíja 

8. § .

(1) Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és an
nak a feleségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideig külön 
élt, özvegyi nyugdíj csak abban az esetben jár, ha férjétől an
nak halálakor tartásdíjban részesült, vagy az özvegyi nyugdíj
hoz szükséges feltételek a különéléstől számított tizenöt éven 
belül következnek be, és a tartásra való érdemtelenséget a bíró
ság nem állapította meg.

(2) Az elhalálozást követő tizenkét hónapra járó özvegyi 
nyugdíj az elvált nőt és a különélő feleséget csak abban az eset
ben illeti meg, ha a férj halálakor tartásdíjban részesült, vagy 
a részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Az élettárs jogosultsága 

9. §.

(1) özvegyi nyugdíjra jogosult a feleséggel egyenlő feltéte
lek mellett az a nő (élettárs) is, aki a meghalt férfival annak ha-
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lálát közvetlenül megelőzően egy éven át együttélt, ha az 
együttélésből gyermek származott, és a férfi az apaságot elis
merte, vagy azt a bíróság jogerősen megállapította.

(2) özvegyi nyugdíjra jogosult az az élettárs is, aki a meg
halt férfival annak haláláig legalább tíz éven át, megszakítás 
nélkül együttélt.

(3) Meghalt élettársa jogán özvegyi nyugdíjra nem jogosult 
az a nő, akinek korábban özvegyi nyugdíjat állapítottak meg, és 
azt az özvegyi nyugdíjra jogosultsághoz az (1)— (2) bekezdés sze
rint szükséges együttélési időtartam vagy annak egy része alatt 
felvette.

Az eltűnt férj feleségének (élettárásának) jogosultsága

10. §.

(1) Az a feleség, (élettárs) akinek férje eltűnt és az eltűnést 
a bíróság jogerősen megállapította, ugyanúgy jogosult özvegyi 
nyugdíjra, mintha férje meghalt volna.

(2) Az eltűnést az illetékes miniszter, illetőleg a munkásőr
ség országos parancsnoka (a továbbiakban együtt: illetékes mi
niszter) is megállapíthatja.

(3) Az (1)— (2) bekezdésben foglaltakat az árvaellátásra és 
a szülői nyugdíjra való jogosultság elbírálása során is alkalmaz
ni kell.

Ut. 14. Az R. 10. §-ában foglalt esetben az eltűnés 
megállapítására vonatkozó okmányban meghatáro
zott időpontot kell az elhalálozás időpontjának te
kinteni.

Az özvegyi nyugdíj megszűnése és feléledése

11. §•

(1) Az özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy újból há
zasságot köt.
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(2) Feléled az özvegyi nyugdíj jogosultsága annak az Öz
vegynek, akinek özvegyi nyugdíja nem újabb házasságkötés 
folytán szün meg, ha az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számí
tott tizenöt éven belül megrokkant vagy az ötvenötödik életévét 
betölti.

(3) Az 1963. évi május hó 1. napján vagy ezt követően kötött 
házasság miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság 
e házasság megszűnése esetén feléled, ha

a) az igénylő a házasság megkötésekor végkielégítést nem 
vett fel, és

b) az igénylőt —  a házasság létrejötte nélkül —  az özvegyi 
nyugdíj tizenkét hónapon túl egyébként is megilletné.

A  férj özvegyi nyugdíja

12. §.

(1) A  hivatásos állomány tagjának, illetve a nyugdíjas nő
nek a munkaképtelen férje is jogosult özvegyi nyugdíjra, ha őt 
a felesége a halálát megelőző egy éven át saját háztartásában, 
saját keresetéből túlnyomó részben eltartotta vagy a bíróság a 
férj részére tartásdíjat állapított meg.

(2) A  férj özvegyi nyugdíja munkaképtelensége tartamára 
vagy újabb házasságkötéséig jár.

Ut. 15. Özvegyi nyugdíjra jogosultság szempontjából mun
kaképtelennek azt a férjet kell tekinteni, aki mun
kaképességét teljesen elvesztette (második vagy 
első csoportba tartozó rokkant.)

A  végkielégítés

13. §.

Annak az özvegynek, akinek tizenkét hónapon túl is járó 
özvegyi nyugdíja újabb házasságkötés folytán szűnt meg, egy 
évi özvegyi nyugdíjával egyenlő összegű végkielégítésre van 
igénye.

—  10 —
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Ut. 16. A  végkielégítésre való igényt a házasság megköté
sét követő egy éven belül lehet érvényesíteni.

Az árvaellátás

14. §.

(1) Árvaellátás jár a hivatásos állomány meghalt tagja, 
illetve a meghalt nyugdíjas gyermekének, mostohagyermekének 
és örökbefogadott gyermekének.

(2) Árvaellátás illeti meg a nevelt gyermeket, a testvért és 
az unokát is, ha őt a hivatásos állomány meghalt tagja, illetve 
a meghalt nyugdíjas saját háztartásában tartotta el és a nevelt 
gyermeknek, testvérnek, illetőleg unokának tartásra köteles és 
képes hozzátartozója nincs.

(3) Az árvaellátás az árva tizenhatodik életévének betölté
séig jár. Ha az árva nappali tagozaton közép- vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytat, az árvaellátás a tanulmányok befejezé
séig, de legfeljebb az árva huszonötödik életévének betöltéséig 
jár.

Ut. 17. Az árvaellátás a középiskolai tanulmányok befeje
zése utáni szakmunkástanuló képzés tartamára is 
jár.

(4) Ha az árva jogosultságának a (3) bekezdés szerinti meg
szűnése előtt megrokkan és eltartásra szorul, ennek az állapot
nak a tartamára az árvaellátás életkorára tekintet nélkül meg
illeti.

Ut. 18. Rokkantnak azt az árvát kell tekinteni, aki munka- 
képességét legalább hatvanhét százalékban elvesz
tette.

Ut. 19. A  rokkantság alapján árvaellátásban részesülő ár
vát nem lehet tartásra szorulónak tekinteni, ha —  
három egymást követő hónapon át —  keresete, jö 
vedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
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összegét meghaladja. Ilyen esetben a három hónap 
eltelte után az árvaellátás az árvát nem illeti meg 
mindaddig, amíg havi keresete, jövedelme az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege alá nem 
csökken.

(5) Megszűnik az árvaellátásra a jogosultság, ha az árva há
zasságot köt.

A  szülői nyugdíj

15. §.

(1) Szülői nyugdíj jár a hivatásos állomány meghalt tagja, 
illetve a meghalt nyugdíjas szülőjének és nagyszülőjének, ha a 
szülő vagy nagyszülő az elhalálozás időpontjában rokkant volt 
és őt az elhalt, halálát megelőző egy éven át, egészen vagy túl
nyomó részben eltartotta.

Ut. 20. Az R. 15. § (1) bekezdése szerinti szülői nyugdíj 
megállapításánál nem kell vizsgálni, hogy van-e 
más tartásra köteles és képes hozzátartozó.

(2) A  mostoha és nevelő szülő is jogosult a szülői nyugdíjra, 
ha az (1) bekezdésben megkívánt feltételeknek megfelel, és az 
elhaltat legalább tíz éven át eltartotta.

(3) A  szülői nyugdíj a szülő (nagyszülő) rokkantságának 
tartamára jár.

Ut. 21. A  szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából rok
kantnak azt a szülőt kell tekinteni, aki munkaké
pességét legalább hatvanhét százalékban elvesz
tette. Orvosi vizsgálat nélkül vélelmezni kell a rok
kantságot, ha az apa (nagyapa) a hatvanötödik, az 
anya (nagyanya) hatvanadik életévét betöltötte.

(4) Ha a szülő vagy nagyszülő a hivatásos állomány tagjá
nak, illetve a nyugdíjasnak a halála után tíz éven belül rokkan 
meg, szülői nyugdíjra csak akkor szerez jogosultságot, ha nincs 
tartásra köteles és képes hozzátartozója.

—  12 —
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III. FEJEZET

A  JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ ÉS KORLÁTOZÓ OKOK

16. §.

(1) A  jogosultat csak egy nyugellátás illeti meg, aki több 
nyugellátásra jogosult, ezek közül választhat.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően, az az özvegyi 
nyugdíjra jogosult nő, aki saját jogán is nyugdíjra jogosultságot 
szerzett, kérheti választott nyugellátásának a másik nyugellátás 
összegével, de legfeljebb 1 000 Ft-ra történő kiegészítését.

17. §.

(1) Nem jogosult az e rendelet szerinti nyugdíjra az, akit a 
bíróság jogerősen az állam vagy a béke és az emberiség elleni 
szándékos bűntett miatt három évi vagy egyéb szándékos bűn
tett miatt öt évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetésre ítélt.

Ut. 22. Az R. alapján megállapított nyugdíjat meg kell 
szüntetni, ha a nyugdíjast az R. 17. § (1) bekezdé
sében foglalt bűncselekmény miatt ítélték el.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy nyugdíjjogosult
ságát a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló jogsza
bályok alapján kell elbírálni.

18. §.

(1) Nem jogosult rokkantsági nyugdíjra az, aki rokkantsá
gát szándékosan maga okozta.

f
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(2) A  szolgálati viszony megszűnését követő két éven túl 
bekövetkezett rokkantság miatt e rendelet alapján rokkantsági 
nyugdíjat nem lehet megállapítani. Az ilyen igényt a dolgozók 
társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló jogszabályok alapján 
kell elbírálni.

(3) Nem jogosult nyugellátásra az a családtag, aki a hiva
tásos állomány tagjának, illetve a nyugdíjasnak a halálát szán
dékosan okozta.

Ut. 23. Az R. 18. § (3) bekezdése alapján a családtag jogo
sultságának elvesztését csak akkor lehet kimondani, 
ha azt a körülményt, hogy a hivatásos állomány 
tagja, vagy a nyugdíjas halálát a családtag szándé
kosan okozta, a bíróság állapította meg. A  bírósági 
eljárás befejezéséig az igény elbírálását fel kell 
függeszteni.

— 14 —
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IV. FEJEZET 

A  NYUG ELLÁTÁS ALAPJA  ÉS MÉRTÉKE  

A  nyugellátás alapja

19. §.

(1) A  nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszűnését 
megelőző tizenkét hónapi összilletmény egy hónapi átlaga alap
ján kell megállapítani.

Ut. 24. Ha a hivatásos állomány tagja tizenkét hónapnál 
rövidebb időre kapott illetményt, nyugdíját a rövi
debb időszakban kapott illetmény egy hónapi átla
ga alapján kell megállapítani.

Ut. 25. Az illetményátlag megállapításánál csak teljes hó
napokat lehet számításba venni.

(2) A  hivatásos állomány tagjának nyugdíját a huszadik —  
őrnagy vagy ennél magasabb rendfokozat esetén a huszonötödik
—  szolgálati éve betöltését megelőző tizenkét hónapban kapott 
összilletménye egy hónapi átlaga alapján kell megállapítani, ha 
ez számára kedvezőbb.

Ut. 26. A  hivatásos állomány tagjának huszadik — őrnagy 
és ennél magasabb rendfokozatúak esetében a hu
szonötödik —  szolgálati év betöltését megelőző ti
zenkét teljes hónapra kapott összilletménye egy 
hónapi átlagát rögzíteni kell.

Ut. 27. A  nyugdíjjogosultság megszerzéséről és a rögzített 
illetményátlagról a hivatásos állomány tagját írás
ban értesíteni kell.

Ut. 28. Ha a hivatásos állomány tagja a huszadik szolgá
lati éve betöltése után éri el az őrnagy, vagy ennél
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magasabb rendfokozatot, huszonötödik szolgálati 
éve betöltésekor illetményét újból rögzíteni nem 
lehet.

(3) Ha a repülőhajózót a repüléstől egészségi okból végle
gesen letiltották, nyugdíját —  a saját illetménye helyett —  a 
szolgálati viszonyának megszűnésekor vele azonos rendfokozatú, 
beosztású és minősítésű repülőhajózó illetményének alapulvéte
lével kell az (1) bekezdés szabályai szerint megállapítani, fel
téve, hogy ez reá kedvezőbb.

Ut. 29. Az R. 19. § (3) bekezdése szerint figyelembe vehe
tő illetményátlag megállapításánál a következő 
illetményeket kell figyelembe venni:

a) a letiltáskori tényleges rendfokozat után a meg
állapítás időpontjában járó rendfokozati illet
mény,

b) a letiltáskori beosztással azonos beosztásokat a 
megállapítás időpontjában betöltő hivatásos állo
mányúak átlagos beosztási illetményét,

c) a letiltás időpontjában beszámított szolgálati 
ideje után a megállapítás időpontjában járó 
szolgálati időpótlékot,

d) a letiltás időpontjában meglévő repülőhajózó 
minősítése után a megállapításkor járó osztály- 
basorolási pótlékot, valamint

e) a megállapítás időpontjában a letiltáskori beosz
tásával azonos beosztásokat betöltő hivatásos ál- 
lományúaknak ténylegesen járó egyéb pótlékok 
átlagát.

20. §.

A  baleseti járadék összegét a baleset, illetve a szolgálatból 
származó betegség okozta munkaképesség-csökkenés keletkezé-
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sének orvosilag megállapított időpontját megelőző tizenkét nap
tári hónapban kapott összilletmény átlaga alapján kell megálla
pítani. Ha a hivatásos állomány tagja balesetét megelőzően 
tizenkét hónapnál rövidebb időre kapott illetményt, baleseti já
radékát e rövidebb időre kapott illetményének egy hónapi átla
ga alapján kell megállapítani.

21 .§.

(1) A  nyugdíj alapját képező illetmény megállapításánál 
számításba kell venni minden illetményt és pótlékot, a beosztás
ban végzett munkáért kapott jutalmat, prémiumot és részese
dést, továbbá a baleseti járadékot.

Ut. 30. A nyugdíj alapját képező összilletmény megállapí
tásánál számításba vehető illetményeket és pótlé
kokat, továbbá a prémiumot, vagy részesedést a hi
vatásos állományúak illetményeire és egyéb jutta
tásaira vonatkozó utasítások határozzák meg.

Ut. 31. A beosztáson kívül végzett tevékenységért járó, to
vábbá a nem elöljárótól kapott díjazást és jutalma
kat az összilletmény megállapításánál nem lehet 
figyelembe venni, (így nem lehet a Tvr. 18. § (3) 
bekezdése alapján engedélyezett keresőfoglalkozás
ból származó jövedelmet sem).

Ut. 32. A  prémiumot, a részesedést az összilletmény meg
állapításánál időarányosan kell figyelembe venni. 
Ezeket akkor is figyelembe kell venni, ha kifizeté
sükre a szolgálati viszony megszűnése után került 
sor.

Ut. 33. Ha a hivatásos állomány tagja a beszámított idő
szakban csökkentett illetményt kapott, összilletmé- 
nyét a csökkentés figyelmenkívül hagyásaval kell 
megállapítani.
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Ut. 34. Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát a Tvr.
23 §. (2) bekezdése alapján más szervnél teljesítet
te, nyugdíjának megállapításánál e munkakörében 
kapott, nyugdíjalapot képező bérek és juttatások 
figyelembevételével kell az R. szabályai szerint a 
nyugdíj alapját képező illetményátlagot megállapí
tani.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított illetményátlag 
összege nem lehet kevesebb

a) tiszteknél a hadnagy rendfokozat és a legalacsonyabb 
tiszti beosztásra tíz év szolgálati idő figyelembe vételé
vel megállapított legmagasabb beosztási illetmény együt
tes összegénél,

b) tiszthelyetteseknél a törzsőrmester rendfokozat és a leg
alacsonyabb tiszthelyettesi beosztásra tíz év szolgálati 
idő figyelembe vételével megállapított legmagasabb be
osztási illetmény együttes összegénél.

A  szolgálati és a rokkantsági nyugdíjak összege

22. §.

A  szolgálati nyugdíj összege:

A  teljes szolgálati évek 
száma

A  nyugdíj összege 
az illetményátlag

20
21
22
23
24
25
26
27
28 
29

60,0
61,0
62,0
63.0
64.0
66.0 
68,0
70.0
72.0 
74,5

18

ÁBTL - 4.2 - 10 - 861/1971 /57



A  teljes szolgálati évek 
száma

A  nyugdíj összege 
az illetményátlag

30 77,0
31 79,5
32 82,0
33 84,0
34 86,0
35 88,0
36 89,0
37 és ennél több 90,0 százaléka

23. §.

(1) Szolgálati kötelmekkel nem összefüggő rokkantsági
nyugdíj összege:

A rokkantság
Ha a teljes szolgálati jjj II. I.

évek száma csoportjában az illetményátlag

0 50,0 55,0 60,0
1 50,5 55,5 60,5
2 51,0 56,0 61,0
3 51,5 56,5 61,5
4 52,0 57,0 62,0
5 52,5 57,5 62,5
6 53,0 58,0 63,0
7 53,5 58,5 63,5
8 54,0 59,0 64,0
9 54,5 59,5 64,5

10 55,0 60,0 65,0
11 55,5 60,5 65,5
12 56,0 61,0 66,0
13 56,5 61,5 66,5
14 57,0 62,0 67,0
15 57,5 62,5 67,5
16 58,0 63,0 68,0
17 58,5 63,5 68,5
18 59,0 64.0 69,0
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Ha a teljes szolgálati III.
A  rokkantság 

II. I.
évek száma csoportjában az illetményátlag

19 59,5 64,5 69,5
20 60,0 65,0 70,0
21 61,0 66,0 71,0
22 62,0 67,0 72,0
23 63,0 68,0 73,0
24 64,0 69,0 74,0
25 66,0 71,0 76,0
26 68,0 73,0 78,0
27 70,0 75,0 80,0
28 72,0 77,0 82,0
29 74,5 79,5 84,5
30 77,0 82,0 87,0
31 79,5 84,5 89,5
32 82,0 87,0 92,0
33 84,0 89,0 94,0
34 86,0 91,0 96,0
35 88,0 93,0 98,0
36 89,0 94,0 99,0
37 és ennél több 90,0 95,0 100,0 %-a

(2) Szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági nyugdíj
összege:

Ha a teljes szolgálati III.
A  rokkantság 

II. I.
évek száma csoportjában az illetményátlag

0 60,0 65,0 70,0
1 60,5 65,5 70,5
2 61,0 66,0 71,0
3 61,5 66,5 71,5
4 62,0 67,0 72,0
5 62,5 67,5 72,5
6 63,0 68,0 73,0
7 63,5 68,5 73,5
8 64,0 69,0
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A  rokkantság
Ha a teljes szolgálati jjj U j

évek száma csoportjában az illetményátlag

9 64,5 69,5 74,5
10 65,0 70,0 75,0
11 65,5 70,5 75,5
12 66,0 71,0 76,0
13 66,5 71,5 76,5
14 67,0 72,0 77,0
15 67,5 72,5 77,5
16 68,0 73,0 78,0
17 68,5 73,5 78,5
18 69,0 74,0 79,0
19 69,5 74,5 79,5
20 70,0 75,0 80,0
21 71,0 76,0 81,0
22 72,0 77,0 82,0
23 73,0 78,0 83,0
24 74,0 79,0 84,0
25 76,0 81,0 86,0
26 78,0 83,0 88,0
27 80,0 85,0 90,0
28 82,0 87,0 92,0
29 84,5 89,5 94,5
30 87,0 ^ 92,0 97,0
31 89,5 94,5 99,5
32 92,0 97,0 100,0
33 94,0 99,0 100,0
34 96,0 100,0 100,0
35 98,0 100,0 100,0
36 99,0 100,0 100,0
37 és ennél több 100,0 100,0 100,0 %-a

(3) A  rokkantság III. csoportjába tartozik az, aki munkaké
pességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

(4) A  rokkantság II. csoportjába tartozik az, aki munkaké
pességét teljesen elvesztette, de mások gondozására nem szorul.

(5) A  rokkantság I. csoportjába tartozik az, aki munkaké
pességét teljesen elvesztette, és mások gondozására szorul.
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Ut. 35. Ha a rokkantság csoportja megváltozik, a változás
nak megfelelően a nyugdíj összegét is módosítani 
kell. A  nyugdíj összegének növelését a munkaké
pesség-csökkenés orvosi megállapítása hónapját 
követő hónap első napjától, a nyugdíj összegének 
csökkentését pedig az orvosi megállapítást követő 
második hónap első napjától kell végrehajtani.

A  baleseti járadék összege

24. §.

A  baleseti járadék összege:

Munkaképesség-
Baleseti fokozatban csökkenés mértéke Az illetményátlag

(százaléka) (százaléka)

1. 16— 25 8,0
2. 26— 35 10,0
3. 36— 49 15,0
4. 50 vagy ennél több 30,0

Ut. 36. A  baleseti fokozat változása esetén a baleseti jára
dék összegét módosítani kell. A  baleseti járadék 
összegének növelését a munkaképesség-csökkenés 
orvosi megállapítása hónapját követő hónap első 
napjától, a baleseti járadék összegének csökkenté
sét pedig az orvosi megállapítást követő második 
hónap első napjától kell végrehajtani.

Ut. 37. Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a tizenhat 
százalékot nem éri el, az erre vonatkozó orvosi 
megállapítás hónapját követő második hónap első 
napjától kell a baleseti járadékra való jogosultságot 
megszüntetni.

Ut. 38. Szolgálati kötelmekkel összefüggő újabb baleset, 
illetve betegség esetén valamennyi baleset, beteg-
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ség következményét együttesen kell figyelembe 
venni. Az együttes következmény figyelembe véte
lével a baleseti járadék, illetőleg a szolgálati kötel
mekkel összefüggő rokkantsági nyugdíj összegét 
akkor kell újból megállapítani, ha a járadékos 
(nyugdíjas) az újabb baleset, vagy betegség követ
keztében magasabb fokozatba (rokkantsági csoport
ba) kerül.

y *
Az özvegyi nyugdíj összege
J

25. §.

(1) Az özvegyi nyugdíj összege annak a nyugdíjnak a hat
van százaléka, amely az elhaltat a III. csoportbeli rokkantsága 
esetén megillette volna.

Ut. 39. Ha az elvált nő, vagy különélő feleség csak az el
halálozástól számított tizenkét hónapon át jogosult 
özvegyi nyugdíjra, özvegyi nyugdíjának összege a 
tartásdíj összegénél több nem lehet.

(2) Ha a halál szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sé
rülés vagy a szolgálatból származó betegség miatt következett 
be, az özvegyi nyugdíj összege annak a rokkantsági nyugdíjnak 
a hatvan százaléka, amely az elhaltat a szolgálati kötelmekkel 
összefüggő II. csoportbeli rokkantsága esetén megillette volna.

Ut. 40. A  szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági 
nyugdíjas halála esetén özvegyét a R. 25. § (2) be
kezdése szerinti özvegyi nyugdíj illeti meg, ha a 
férj szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete 
vagy betegsége következtében halt meg.

(3) A  meghalt szolgálati nyugdíjas özvegyének járó özvegyi 
nyugdíj összege a meghaltat megillető szolgálati nyugdíj hatvan 
százaléka.

^  t
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Ut. 41. Akinek a szolgálati nyugdíját ötvenötödik életéve 
betöltése előtt nem, vagy csökkentett mértékben 
folyósították, elhalálozása esetén családtagjai a tel
jes szolgálati nyugdíj alapján jogosultak a nyugel
látásra.

(4) A  meghall rokkantsági nyugdíjas özvegyének járó öz
vegyi nyugdíj annak a rokkantsági nyugdíjnak a hatvan száza
léka, amely az elhaltat a III. csoportbeli rokkantsága esetén 
megillette, vagy megillette volna.

(5) Az élettárs özvegyi nyugdíjának összege az (1)— (4) be
kezdés rendelkezései szerint alapulvett nyugdíj ötven százaléka.

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

Ut. 4 2 . A  megosztott özvegyi nyugdíj az özvegyet és a ti
zenkét hónapon túl is özvegyi nyugdíjra jogosult 
elvált nőt vagy különélő feleséget egyenlő arány
ban illeti meg.

Ut. 43. Ha valamelyik özvegyi nyugdíjra jogosult az öz
vegyi nyugdíj megosztását sérelmesnek tartja, a 
többi jogosult ellen indított perben a bíróságtól az 
özvegyi nyugdíj más arányú megosztását kérheti.

Az árvaellátás összege

26. §.

Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj ötven 
százaléka. Annak az árvának, akinek mindkét szülője meghalt 
(szülőtlen árva) az özvegyi nyugdíj teljes összegének megfelelő 
árvaellátás jár.
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Ut. 44. Szülőtlennek kell tekinteni azt az árvát is, akinek 
életben lévő szülője rokkant.

Ut. 45. Az árvaellátás szempontjából szülőtlen az az árva 
is, akit életben lévő szülője elhagyott és róla nem 
gondoskodik. Ilyen esetben az árvaellátás és a szü
lőtlen árva részére járó árvaellátás közötti külön- 
bözetet a vérszerinti szülőtől be kell hajtani, ha 
gyermekének eltartására képes.

Ut. 46. Az árvaellátás összegét az elhunyt nyugdíja hatvan 
százalékának figyelembevételével kell megállapí
tani akkor is, ha az özvegyi nyugdíjat az R. 25. §
(5) bekezdése szerint állapították meg.

A  szülői nyugdíj összege

27. §.

A  szülői nyugdíj összege az özvegyi nyugdíj összegével 
egyenlő. Ha a szülői nyugdíjra többen szereztek jogot, a szülői 
nyugdíj a jogosultakat egyenlő arányban illeti meg.

Ut. 47. Ha a szülői nyugdíjra többen szereztek jogot, köz
tük az özvegyi nyugdíjnak megfelelő összegű szü
lői nyugdíjat kell egyenlő arányban megosztani.

Ut. 48. Ha a szülői nyugdíjra jogosultak közül valamelyik 
jogosultsága megszűnt, a szülői nyugdíjat teljes 
egészében a másik szülőnek kell megállapítani, 
illetve a jogosultak között újra fel kell osztani.

Ut. 49. A szülői nyugdíj összegét az elhunyt nyugdíja hat
van százalékának figyelembevételével kell megálla
pítani akkor is, ha az özvegyi nyugdíjat az R. 25. §
(5) bekezdése szerint állapították meg.

t
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A kiemelt nyugellátás

28. §.

(1) A  hősi halott családtagjainak kiemelt nyugdíj jár.

(2) A  kiemelt özvegyi nyugdíj annak az özvegynek jár, aki 
a hivatásos állomány hősi halottá nyilvánított tagjával, annak 

halálakor együtt élt.

(3) A  kiemelt özvegyi nyugdíj összege a szolgálati kötel
mekkel összefüggő II. csoportbeli rokkantság alapján járó nyug
díj hetven százaléka.

Ut. 50 Ha a hősi halott özvegyén kívül más özvegyi nyug
díjra jogosult nő is van, annak özvegyi nyugdíját 
a hősi halottnak a szolgálati kötelmekkel összefüg
gő II. csoportbeli rokkantság után járó nyugdíj 
hatvan százaléka figyelembevételével kell megálla
pítani és megosztani.

Ut. 51. A  hősi halott özvegyének nyugdíját a másik öz
vegyi nyugdíjra jogosult nőnek megállapított és 
megosztott özvegyi nyugdíj összegével csökkenteni 
kell. A  hősi halott özvegyének nyugdíja azonban 
ez esetben sem lehet kevesebb a R. 28. § (6) bekez
désében megállapított legkisebb özvegyi nyugdíj 
összegénél.

(4) A  kiemelt árvaellátás gyermekenként a kiemelt özvegyi 
nyugdíj fele, szülőtlen árva esetében pedig a kiemelt özvegyi 
nyugdíjjal egyenlő.

(5) A  kiemelt szülői nyugdíj a kiemelt özvegyi nyugdíjjal 
egyenlő.
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—  özvegy esetében havi 1 400 Ft-nál

—  szülőtlen árvák esetében
árvánként havi 1 400 Ft-nál

—  egyéb árvák esetében
árvánként havi 700 Ft-nál

—  szülők esetében havi 1 400 Ft-nál

(6) A  kiemelt nyugdíj nem lehet kevesebb
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V. FEJEZET 

A  NYUG ELLÁTÁS M EG ÁLLAPÍTÁSA

' 29. §.

(1) Az e rendelet alapján járó nyugellátásokat —  ideértve a 
nyugdíjasokat megillető házastársi pótlékot és családi pótlékot 
is —  az illetékes miniszter által kijelölt szerv hivatalból, illető
leg kérelemre állapítja meg. A  megállapított nyugellátásokat a 
SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának Nyugdíjfolyó
sító Igazgatósága folyósítja.

Ut. 52. A  R. szerinti nyugdíjjogosultságot a Belügyminisz
térium Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség (a to
vábbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) határozattal 
bírálja el.

Ut. 53. Hivatalból (kérelem nélkül) hoz határozatot:

a) a szolgálati nyugdíjigény elbírálásáról,

b) a rokkantsági nyugdíjigény elbírálásáról,

c) a baleseti járadékigény elbírálásáról,

d) a hivatásos állomány elhunyt tagjának özvegye 
(élettársa) és árvái nyugellátási igénye elbírálá
sáról,

e) szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjigény meg
nyílásakor érvényesíthető családi pótlék és há
zastársi pótlék elbírálásáról.
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54. Kérelemre (megkeresésre) bírálja el és hoz határo
zatot minden egyéb nyugdíjigény tárgyában így
különösen:

a) a szolgálati viszony megszűnésétől számított 
két éven belüli rokkantsági nyugdíjigények elbí
rálásáról,

b) a szülői nyugdíjigények elbírálásáról,

c) az elvált nő, vagy a különélő feleség özvegyi 
nyugdíjigénye elbírálásáról,

d) a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságá
nak Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiak
ban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) megkeresé
sére a munkaképesség-csökkenést véleményező 
orvosi bizottság által adott szakvélemény alap
ján a rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék 
összegének módosításáról, illetve azok folyósítá
sának beszüntetéséről, továbbá a családtagok 
rokkantság alapján folyósítható ellátásáról,

e) a nem folyósított vagy csökkentett mértékben 
folyósított szolgálati nyugdíjnak teljes összegben 
való folyósítására irányuló igényekről,

f) a feltételek hiányában megszüntetett rokkant
sági nyugdíj, illetve baleseti járadék ismételt 
megállapítására irányuló igényekről,

g) a munkaképesség-csökkenés megállapított mér
tékével szemben bejelentett, állapotrosszabbo- 
dási kérelmek elbírálásáról,

h) a nyugdíjnak a szolgálati viszony megszűnése 
után szerzett szolgálati időre járó kiegészítésé
ről,

7 t
— 29 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 861/1971 /68



i) az ötvenötödik életév betöltésekor a teljes össze
gű szolgálati nyugdíj folyósításának beindításá
ról,

j) az R. alapján megállapított szolgálati, vagy rok
kantsági nyugdíj megszüntetéséről, ha a nyug
díjas nyugdíját a dolgozók társadalombiztosítási 
nyugdíjáról szóló jogszabály alapján átcserélte.

Ut. 55. Az R. 38. §-a alapján engedélyezett kivételes nyug
ellátásról, illetőleg ilyen igény elutasításáról, to
vábbá az R. 37. §-a szerinti eltérő nyugellátás fo
lyósításáról a döntésnek megfelelően határozatot 
ad ki.

Ut. 56. A  munkaképesség-csökkenés mértéke ellen bejelen
tett fellebbezésre a munkaképesség-csökkenést vé
leményező másodfokú orvosi bizottság szakvélemé
nye alapján hozza meg az újabb határozatot.

(2) A  nyugellátás megállapítása tárgyában hozott határozat 
ellen, annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az ille
tékes miniszterhez lehet fellebbezni. A  miniszter személyes ha
táskörében hozott döntése ellen további jogorvoslatnak nincs 
helye.

Ut. 57. A  fellebbezést a nyugdíjmegállapító szervhez kell 
benyújtani akkor is, ha a nyugellátási igény elbírá
lására vonatkozó határozatot a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság adta ki.

Ut. 58. A  nyugellátásra való jogosultság, illetve a folyósí
tás tárgyában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hoz 
határozatot:

a) az árvaellátás folyósításának beszüntetéséről,

b) az özvegyi nyugdíj beszüntetéséről, ha az özvegy 
újabb házasságot köt,
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c) az özvegyi nyugdíj beszüntetéséről, ha az az 
árvaellátás megszűnése miatt következik be,

d) az újabb házasságkötés esetén a végkielégítésre 
irányuló igényről,

e) az elhunyt nyugdíjas özvegyének (élettársának) 
és árváinak nyugellátási igénye elbírálásáról,

f) az özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj 
feléledésére irányuló igényről,

g) az ellátás folyósításának bármely okból részben, 
vagy egészben történő szüneteltetéséről,

h) a házastársi pótlékra, vagy a családi pótlékra 
való jogosultság megszűnéséről,

i) a nyugdíj folyósításának ideje alatt megnyíló 
családi és házastársi pótlék igényről,

j) a választott nyugdíjnak a másik nyugdíjjal való 
kiegészítéséről, ha az özvegyi nyugdíjra jogosult 
saját jogán is nyugdíjjogosultságot szerzett.

Ut. 59. A  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata elleni
fellebbezésekben a nyugdíjmegállapító szerv dönt.
Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

30. §.

A  rokkantság fokának, illetőleg a munkaképesség-csökke- 
nés mértékének megállapítására az Országos Orvosszakértői In
tézet munkaképesség-csökkenést véleményező első- és másod
fokú orvosi bizottsága tesz javaslatot.
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VI. FEJEZET

A NYUG ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA

A szolgálati nyugdíj folyósítása

31. §.

(1) Annak, aki szolgálati viszonya megszűnésekor a negy
venötödik életévét még nem töltötte be, a részére megállapított 
szolgálati nyugdíj ötven százalékát kell folyósítani mindaddig, 
amíg az ötvenötödik életévét be nem tölti, vagy legalább ötven 
százalékos mértékben csökkent munkaképességűvé nem válik.

(2) Annak, aki szolgálati viszonya megszűnésekor negyven- 
ötödik életévét már betöltötte, de ötvenedik életévét még nem 
töltötte be, a részére megállapított szolgálati nyugdíj hetven 
százalékát kell folyósítani mindaddig, amíg az ötvenötödik élet
évét be nem tölti, vagy legalább ötven százalékos mértékben 
csökkent munkaképességűvé nem válik.

(3) A  megállapított szolgálati nyugdíjat teljes összegben 
folyósítani kell annak:

a) aki szolgálati viszonya megszűnésekor az ötvenedik élet
évét már betöltötte, vagy

b) akit a fegyveres erő, illetve a fegyveres testület orvosi 
felülvizsgáló bizottsága hivatásos szolgálatra alkalmat
lannak minősített, és szolgálati viszonya ennek folytán 
szűnt meg,

c) akinek szolgálati viszonyát az ötvenedik életévének 
betöltése előtt szüntették meg, ha az ötvenötödik életévét
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betölti, vagy legalább ötven százalékos mértékben csök
kent munkaképességűvé válik.

(4) A  szolgálati nyugdíjat a nyugállományban helyezett 
illetményének beszüntetését követő naptól kezdve kell folyósí
tani.

(5) A  csökkent mértékben folyósított nyugdíj helyett a tel
jes összegű szolgálati nyugdíj folyósítását az ötvenötödik élet
év betöltése hónapjának, illetve az ötven százalékos munkaké- 
pesség-csökkenés orvosi megállapítása hónapjának első napjától 
kell megkezdeni.

Ut. 60. A  megszüntetett rokkantsági nyugdíj helyett az R.
4. §-a alapján megállapított szolgálati nyugdíjat a 
jogosult életkorától és munkaképesség-csökkenésé
nek mértékétől függetlenül teljes összegben kell 
folyósítani.

32. §.

Nem folyósítható ötvenötödik életévének betöltése vagy 
megrokkanása előtt a szolgálati nyugdíj annak, akinek nyug
állományba helyezése a Tvr. 5. § (2) bekezdésének b), c), d), 
illetve e) pontja alapján történt.

Ut. 61. A  szolgálati nyugdíjat az ötvenötödik életév betöl
tése hónapjának, illetve a rokkantság orvosi meg
állapítása hónapjának első napjától kezdve kell fo
lyósítani.

A rokkantsági nyugdíj folyósítása

33. §.

(1) A  rokkantsági nyugdíjat a nyugállományba helyezés 
napjától —  életkorra tekintet nélkül —  teljes összegben kell 
folyósítani.

— 33 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 861/1971 /72



(2) Ha a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya meg
szűnése után rokkan meg, a rokkantsági nj'ugdíjat a rokkantság 
orvosi megállapítása hónapjának első napjától kell folyósítani.

Ut. 62. A  rokkantsági nyugdíj a rokkantság tartamára jár.

Ut. 63. Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a hatvan
hét százalékot nem éri el. az erre vonatkozó orvosi 
megállapítás hónapját követő második hónap első 
napjától kell a rokkantsági nyugdíjra vonatkozó 
jogosultságot megszüntetni.
Szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági 
nyugdíj megszüntetése esetén a munkaképesség
csökkenés mértékének megfelelő fokozatú baleseti 
járadékot kell megállapítani.

Ut. 64. A  rokkantság megszűnését követő öt éven belül a 
rokkantsági nyugdíjra a jogosultság feléled, feltéve, 
hogy a megszüntetett rokkantsági nyugdíj helyett 
szolgálati nyugdíjat nem állapítottak meg.

Egyéb ellátások folyósítása 

34. §.

(1) A  baleset alapján megállapított baleseti járadékot a 
baleset napjától, a szolgálatból eredő betegség alapján megálla
pított baleseti járadékot pedig az ebből származó munkaképes- 
ség-csökkenés orvosi megállapítása hónapjának első napjától 
kell folyósítani.

(2) Az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást és a szülői nyug
díjat a hivatásos állomány tagja elhalálozását követő második 
hónap első napjától, a jogosultság későbbi keletkezése esetén 
pedig a keletkezés hónapjának első napjától kell folyósítani.

Ut. 65. A  hivatásos állomány elhunyt tagjának vele közös 
háztartásban nem élt nyugellátásra jogosult család-
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tagja nyugdíját az elhalálozás hónapjának — a jo
gosultság későbbi bekövetkezése esetén pedig a be
következés hónapjának — első napjától kezdve kell 
megállapítani, illetve folyósítani.

(3) Az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást és a szülői nyug
díjat az elhalálozás hónapjának első napjától, a jogosultság ké
sőbbi keletkezése esetén pedig a keletkezés hónapjának első 
napjától kell folyósítani, ha a nyugdíjas halt meg.

(4) A  baleseti járadékot, az özvegyi nyugdíjat, az árvaellá
tást és a szülői nyugdíjat —  a jogosultság fennállása alatt —  
munkaviszonyra és kereső foglalkozásra tekintet nélkül kell fo
lyósítani.

A  nyugdíj folyósítása munkaviszony vagy keresőfoglalkozás
esetén

35. §.

(1) A  szolgálati és a rokkantsági nyugdíjat'a folyósítás kez
detének évében és az azt követő négy naptári éven át addig kell 
teljes vagy a 31. § (1)— (2) bekezdése szerinti csökkentett ösz- 
szegben folyósítani, amíg a naptári éven belül a nyugdíj és a 
nyugdíjas munkabérének, illetve keresetének együttes összege 
nem éri el a nyugdíj alapjául vett illetményátlag százhúsz szá
zalékának tizenkétszeres összegét. ,

Ut. 66. A  nyugdíj alapját képező illetményátlag 120%-a és 
a folyósítható nyugdíj közötti különbözet tizenkét
szeres összegét (a továbbiakban: évi keretösszeg) 
a nyugellátások évi rendszeres emelésétől függet
lenül a korlátozás teljes tartama alatt változatlan
nak kell tekinteni. Az évi keretösszeget azonban 
újból meg kell állapítani, ha a nyugellátás folyósít
ható összege a korlátozás időtartama alatt egyéb 
okból változik.
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Ut. 67. Ha a nyugdíj folyósítása a szolgálati viszony meg
szűnését követő későbbi időpontban kezdődik, az 
évi keretösszeget a folyósítás megindításakor tény
legesen járó nyugdíj összegének figyelembevételé
vel kell megállapítani.

Ut. 68. A  nyugellátás folyósítása kezdetének évében a ke
retösszeget a nyugdíj alapjául vett illetmény átlag 
százhúsz százalékának és a nyugdíj folyósítás hó
napjainak szorzatával kell megállapítani.

Ut. 69. Az évi keretösszeget a nyugellátást megállapító ha
tározatban —  későbbi folyósítás vagy a folyósítható 
nyugdíj összeg megváltozása esetén az erre vonat
kozó határozatban — rögzíteni kell.

Ut. 70. Az évi keretösszegbe be kell számítani a dolgozók 
társadalombiztosítási nyugdíjának korlátozására 
vonatkozó rendelkezés szerint figyelembe veendő 
minden munkabért és egyéb pénzbeli és természet
beni juttatást. Be kell számítani továbbá a nem 
munkaviszonyból, hanem a keresőfoglalkozásból 
származó minden pénzbeli és természetbeni jöve
delmet.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett korlátozási időszak alatt 
a nyugdíj, valamint a nyugdíjas munkabérének, illetve kerese
tének együttes összege a naptári éven belül eléri a nyugdíj alap
jául vett illetményátlag százhúsz százalékának tizenkétszeres 
összegét, a következő hónap első napjától az év végéig a nyugdíj 
folyósítását szüneteltetni kell.

(3) Az (1) bekezdésben említett korlátozási időszak alatt a 
szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy a szolgá
latból eredő betegség alapján megállapított rokkantsági nyugdíj 
ötven százalékát folyósítani kell akkor is, ha a nyugdíj és a 
munkabér, illetve a kereset együttes összege a (2) bekezdésben 
megállapított határt túllépi.
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(4) A  szolgálati és a rokkantsági nyugdíjat a nyugdíj meg
állapítását követő ötödik naptári év első napjától teljes, vagy a 
31. § (1)— (2) bekezdése szerinti csökkentett összegben a nyug
díjas munkabérére, keresetére tekintet nélkül kell folyósítani.

A  korábbi jogszabályok alapján megállapított 
nyugellátásokra vonatkozó szabályok

36. §.

(1) A  korábbi jogszabályok alapján megállapított nyugellá
tások folyósítását e rendelet nem érinti; e nyugellátások folyó
sítása továbbra is a korábbi szabályok, illetve a dolgozók társa
dalombiztosítási nyugdíjára vonatkozó rendelkezések szerint 
történik.

(2) Ha a korábbi jogszabályok alapján rokkantsági nyugdíj
ban részesülő nyugdíjas egészségi állapota változik, és emiatt 
rokkantsági nyugdíjának összegét módosítani kell, a nyugellátás 
összegét az állapotváltozásnak megfelelően, rokkantsági csopor
tonként, a mindenkori rokkantsági nyugdíj összegének öt szá
zalékával kell növelni, illetőleg csökkenteni.

(3) A  korábbi jogszabályok alapján nyugellátásban része
sülő nyugdíjas halála esetén családtagjainak nyugellátást az el
halt nyugdíjának alapulvételével e rendelet szerinti mértékben 
és feltételek szerint kell megállapítani, illetve folyósítani.

Felhatalmazás

37. §.

Felhatalmazást kap az illetékes miniszter, hogy az e rende
letben megállapított folyósítási szabályoktól egyedi esetekben 
szolgálati érdekből vagy szociális körülményekre figyelemmel a 
jogosult javára eltérhessen.
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Ut. 71. A  korábbi jogszabályok alapján az R. hatályba lé
pésekor ellátásban részesülő árva a 14. § (3) bekez
dése alapján jogosult az árvaellátásra.

Ut. 72. Az R. szerinti folyósítási szabályoktól való eltérés 
engedélyezésére az állományilag illetékes vezető 
(BM csoportfőnök, országos parancsnok, főkapitány 
és ezekkel egy tekintet alá tartozó, valamint maga
sabb beosztású vezető) a szolgálati út betartásával a 
személyügyi miniszterhelyettes útján tehet javas
latot. Az engedély alapján a határozatot a nyugdíj
megállapító szerv adja ki. A  határozat ellen felleb
bezésnek helye nincs.
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VII. FEJEZET

A KIVÉTELES N YUGELLÁTÁS

38. §.

(1) A  hivatásos állománynak a szolgálat ellátása során ki
magasló érdemeket szerzett tagjai és családtagjaik részére enge
délyezhető kivételes ellátás az e rendelet szerinti ellátáson felül 
annak ötven százalékáig terjedhet.

(2) Kivételes ellátást a szociális helyzetre figyelemmel is 
engedélyezni lehet, ennek összege azonban az e rendelet szerint 
járó ellátással együtt legfeljebb havi 3 000 Ft lehet.

(3) Az (1)— (2) bekezdés szerinti kivételes ellátás engedé
lyezésére —  az e célra meghatározott kereten belül —  az illeté
kes miniszter jogosult.

, Ut. 73. Az R. 38. § (1)— (2) bekezdése szerinti kivételes nyug
ellátásra —  az R. szerint járó nyugellátás megálla
pítása után —  az állományi lag illetékes vezető (BM 
csoportfőnök, országos parancsnok, főkapitány és 
ezekkel egy tekintet alá tartozó, valamint magasabb 
beosztású vezető) a szolgálati út betartásával a sze^ 
mélyügyi miniszterhelyettes útján tehet javaslatot. 
Az engedély alapján a határozatot a nyugdíjmeg
állapító szerv adja ki. E határozat ellen fellebbezés
nek helye nincs.
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VEGYES ÉS H ATÁLYBALÉPTETÖ  RENL 3LKEZÉSEK

VIII. FEJEZET

Ut. 74. A  szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetről (be
tegségről), vagy ezekből származó halálesetekről — 
az e célra rendszeresített nyomtatványon —  jegy
zőkönyvet kell készíteni.

A  jegyzőkönyvek felvételének és továbbításának 
rendjét a BM Egészségügyi Osztály szabályozza.

A  balesetek, betegségek, halálesetek minősítésének irányelvei

Ut. 75. Szolgálati kötelmekkel összefüggőnek kell minősí
teni azt a balesetet, vagy baleset miatt bekövetke
zett halálesetet, amely a hivatásos állomány tagját:

a) a hivatásos szolgálattal, illetőleg konkrét beosz
tásának ellátásával öszefüggő kötelezettségeinek, 
feladatainak, kapott parancsoknak szolgálati he
lyén, vagy máshol történt teljesítése;

b) választás vagy megbízás alapján akár a belügyi 
szervnél vagy a polgári életben végzett társadal
mi kötelezettségeinek végzése;

c) a letett eskü és a szabályzatok alapján elvárható 
magatartásából, saját akaratából kifejtett tevé
kenysége;

d) szolgálati utazások, illetőleg a szolgálati helyre, 
vagy onnan lakásra (szállásra) menet közben 
érte.
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Ut. 76. Szolgálati kötelmekkel nem összefüggőnek kell mi
nősíteni azt a balesetet, vagy baleset miatt bekövet
kezett halálesetet, amely a hivatásos állomány 
tagját

a) a szolgálatból való indokolt vagy indokolatlan tá
volléte idején folytatott olyan tevékenysége so
rán érte, amely nem sorolható a 75. pont szerinti 
tevékenységek közé;

b) a szolgálat teljesítése idején, de tiltó parancsok 
súlyos megszegése miatt érte;

c) szándékosan magának okozott sérülés miatt érte.

Ut. 77. Szolgálati kötelmekkel összefüggő az a betegség, 
vagy betegségből származó az a haláleset, amely a 
dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjára vonatko
zó rendelkezések szerint foglalkozási betegségnek, 
illetőleg ebből származó halálesetnek minősül, to
vábbá, amelyet a BM Központi Felülvizsgáló Bi
zottság annak minősített.

Ut. 78. Nem lehet szolgálati kötelmekkel összefüggőnek 
minősíteni azt a betegséget, illetve ebből bekövet
kezett halálesetet, amely a szolgálattól, illetve a 
szolgálat sajátosságaitól függetlenül keletkezett.

Ut. 79. A  családtagoknak járó nyugellátás együttes összege 
nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj két és fé l
szeres összegét.

Ut. 80. A  kérelemre megállapított nyugellátásokat a jogo
sultság bekövetkezése hónapjának első napjától, 
legkorábban azonban a kérelem benyújtását meg
előző harmadik hónap első napjától lehet folyósí
tani.

Ut. 81. A  szolgálati idő számításának a Tvr. szerinti, illetve 
a nyugdíjjogosultságnak az R. szerinti szabályozása
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a korábbi jogszabály alapján rögzített illetményát- 
'lagot nem érinti. Az R. szerinti nyugdíjat a korábbi 
jogosultság alapján rögzített illetményátlag figye
lembevételével kell megállapítani, ha az a szolgá
lati viszony megszűnését megelőző tizenkét hónap
ból számított illetményátlag összegénél kedvezőbb.

Ut. 82. Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati idő szá
mításának a Tvr. szerinti, illetve a nyugdíjjogosult
ságnak az R. szerinti szabályai miatt huszadik, 
illetve a huszonötödik szolgálati évét 1971. május
31. napjáig betölti, ebben az esetben az 1970. június 
1-től 1971. május 31-ig kifizetett összilletmény egy 
hónapi átlagát kell rögzíteni.:

39. §.

(1) Az e rendelet szerint nyugellátásra jogosultnak a nyug
állományba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett az 
utolsó havi alapilletményének és rendszeres pótlékainak meg
felelő összegű illetményt kell kifizetni.

Ut. 83. A  nyugdíj helyett két hónapon át járó illetményt 
a nyugállományba helyezéskor egy összegben kell 
kifizetni, abból a nyugállományba helyezett tarto
zásait le kell vonni.

Ut. 84. Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát más 
szervnél teljesítette, a két hónapi munkabérének 
megfelelő összegű illetményt az állományilag ille
tékes pénzügyi szerv fizeti ki.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja meghalt, az (1) bekezdés 
szerinti illetményt azoknak a nyugellátásra jogosult családta
goknak kell folyósítani, akik az elhalttal annak halálakor együtt
éltek.
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Ut. 85. Ha a hivatásos állomány tagja elhunyt, a két hó
napi illetményt az elhalttal annak haláláig együtt
élt feleségnek kell egy összegben kifizetni, abból 
tartásdíj, vagy tartozás címén levonást eszközölni 
nem lehet.

Ut. 86. Ha az elhaltnak vele a haláláig együttélő felesége 
nincs, a két hónapi illetményre jogosultakat a 
nyugdíjigény elbírálásakor a nyugdíjmegállapító 
szerv határozza meg.

Ut. 87. A  két hónapi illetményből nyugdíjjárulékot le
vonni nem kell.

Ut. 88. A  két hónapi illetmény címén kifizetett összeg 
nem lehet kevesebb az egy hónapra járó nyugellá
tás kétszeres összegénél.

40. §.

A  nyugdíjas —  a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjá
ról szóló rendelkezések, illetve az erre vonatkozó jogszabályok 
szerint —  jogosult nyugdíjának átcserélésére, vagy ha nyugdí
jának megállapítása után újabb három évi hivatásos szolgálatot 
teljesít, nyugdíjának újabb megállapítását kérheti.

Ut. 89. Aki nyugdíját a dolgozók társadalombiztosítási 
nyugdíjáról szóló jogszabály szerinti nyugdíjra cse
rélte át, a Tvr. 47. §-a alapján őt addig megillető 
jogosultságokat nem veszti el.

41. §.

(1) A  nyugdíjas a nyugdíjának megállapítása után szerzett 
újabb szolgálati idő alapján kérheti nyugdíja összegének kiegé
szítését. A  kiegészítés mértéke minden újabb évi szolgálati idő 
után a nyugdíj alapjául vett illetményátlag egy és fél százaléka.
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(2) A  nyugdíj szünetelésének tartania alatt szerzett szolgá
lati időt teljes egészében be kell számítani, a nyugdíj teljes ösz- 
szegű folyósítása alatti időt pedig nem lehet figyelembe venni. 
A csökkentett mértékű nyugdíj folyósítása alatt figyelembe ve
hető idő mértékét az illetékes miniszter szabályozza.

(3) A  korábbi jogszabályok alapján szolgálati vagy rokkant
sági nyugdíjban részesülő személyeket a nyugdíjazás után szer
zett szolgálati időre a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról 
szóló rendelkezések szerinti mértékben nyugdíjkiegészítcs illeti 
meg, ha a munkaviszony fennállása miatt a nyugdíjat korlátozva 
folyósították, vagy a folyósítást szüneteltették.

Ut. 90. A  szolgálati viszony megszűnése után szerzett szol
gálati időt a nyugdíj-kiegészítésénél olyan mérték
ben lehet beszámítani, mint amilyen mértékben a 
nyugdíjat nem folyósították.

42. §.

(1) Az e rendelet alapján járó nyugellátásokra —  az e ren
deletben nem érintett kérdésekben —  a dolgozók társadalombiz
tosítási nyugdíjára vonatkozó szabályokat megfelelően alkal
mazni kell, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó cs a korábbi jogszabá
lyok alapján megállapított szolgálati vagy rokkantsági nyugdíj
ban részesülő nyugdíjasokat a dolgozók társadalombiztosítási 
nyugdíjáról szóló rendelkezésekben előírt feltételek szerint és 
mértékben családi pótlék és házastársi pótlék illeti meg.

Ut. 91. A  nyugdíjasokat „Tájékoztatóival kell ellátni, 
amelyből megismerhetik jogaikat és kötelezettsé
geiket.

Ut. 92. A  nyugdíjszabályokban bekövetkező lényeges vál
tozásokról a nyugdíjasokat időben tájékoztatni kell.
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43. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendel
kezéseit azonban alkalmazni kell a hivatásos állománynak arra 
a volt tagjára, illetőleg a meghalt családtagjára, aki e rendelet 
hatálybalépésékor még illetményben részesült.

Ut. 93. Az R. 43. § (1) bekezdését azok esetében kell alkal
mazni, akik 1971. április 1-én még szolgálatot telje
sítettek.

(2) E rendelet végrehajtásáról —  a pénzügyminiszterrel, a 
munkaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsá
val egyetértésben —  az illetékes miniszter gondoskodik. E ren
delet alkalmazásában illetékes miniszter a Kormánynak az a 
tagja, akinek alárendeltségében a fegyveres erő, illetőleg a 
fegyveres testület működik, a munkásőrség tekintetében pedig 
a munkásőrség országos parancsnoka.

(3) E rendeletet az állami tűzoltóság hivatásos állományára 
megfelelően alkalmazni kell.

(4) E rendelet egyes rendelkezéseit az illetékes miniszter a 
továbbszolgáló állomány tagjaira is kiterjesztheti.

Ut. 94. Felhatalmazom a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfő
nököt, hogy a nyugellátási igények elbírálásának, 
illetve elbírálásához szükséges okmányok elkészí
tésének és továbbításának rendjét külön utasítás
ban szabályozza.

Ut. 95. Az állományilag illetékes parancsnok köteles gon
doskodni arról, hogy az állományból nyugállomány
ba helyezettek, illetőleg elhunytak családtagjai nyug
ellátásának elbírálásához, vagy a nyugdíj folyósítá
sához előírt okmányok és egyéb adatszolgáltatások 
az állományviszony megszüntetéséről szóló parancs
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megjelenésétől számított legkésőbb 15 napon belül 
a nyugdíjmegállapító szervhez megküldésre kerül
jenek.

Ut. 96. Az utasítás 1971. június hó 1-én lép hatályba. Ha
tálybalépésével egyidejűleg a 10- 990/1964. BM  
számú utasítás hatályát veszti.

\

A kormányrendeletet aláírta ,

FOCK JENŐ s. k.,
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány elnöke

Az utasítást aláírta

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 3500 példányban.
Kapják elosztó szerint.
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