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A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1958. évi
40. számú tvr. 54. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Belügyminisztérium testületi tagjainak és a testü
leti tagok családtagjainak nyugellátását a következők szerint 
szabályozza:

[A szabályzat tartalm azza a 3112/1964 . Korm. számú határo
zattal módosított 3102/1960! Korm. számú határozatokat 
(vastag betűvel szedve) valamint a belügyminiszter végrehaj
tási utasításának (vékony betűvel szedve) egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét.

a  h a t á r o z a t  h a t á l y a

1. A határozat rendelkezéseit alkalmazni kell a Belügymi
nisztérium testületeinek katonai rendfokozatú, hivatá
sos állományú tagjaira (a továbbiakban: testületi tagok), 
a továbbszolgáló és a sorozott állományú tagjaira, a 
testületi feladatok ellátását elősegítő személyekre, vala
mint ezek családtagjaira.

l .  A korm ányhatározat (továbbiakban: H.) rendelke
zéseit alkalmazni kell:

a) a rendőrség, 
b) a határőrség,  
c) a karhatalom,

 d) az állami tűzoltóság
hivatásos állományába tartozó katonai rendfoko
zatú testületi tagokra, továbbá
e) a határőrség,
f) a karhatalom
első tényleges szolgálatot teljesítő sorozott, ideig
lenes tényleges szolgálatot teljesítő tartalékos és 
továbbszolgáló tagjaira , valamint
g) az önkéntes rendőrre,
h) az önkéntes tűzoltóra,
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i) a testületi feladatok ellátására bevont, illető
leg a feladatok ellátását elősegítő polgári sze
mélyekre.

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

I. Fejezet

A HIVATÁSOS TESTÜLETI TAGOK 
ÉS CSALÁ DTAGJAIK NYUGELLÁTÁSA

Szolgálati nyugdíj

3. Szolgálati nyugdíjra jogosult a legalább 25 évi szolgá
lati idő alapján nyugállományba helyezett testületi tag.

A szolgálati nyugdíjat folyósítani kell, ha a nyugállo
mányba helyezett testületi tag a nyugállományba helye
zésekor, vagy ezt követően
a) az 55. életévét betöltötte, vagy
b) munkaképességcsökkenése az 50 százalékot eléri, 

vagy meghaladja.

Folyósítani kell a szolgálati nyugdíjat abban az esetben 
is, ha azt a belügyminiszter az 1964. évi 129. számú 
NET határozattal módosított 1959. évi 105. számú NET 
határozat (a továbbiakban: NET H.) 64/C . pontja alap
ján kivételesen engedélyezte.

2. Azt a testületi tagot, akinek a Belügyminisztérium 
személyi állományából való leszerelésekor 25 évi 
szolgálati ideje van, nyugállományba kell he
lyezni.
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3. Nem lehet nyugállományba helyezni a Határőrség, 
Karhatalom állományába tartozók esetében azt a 
testületi tagot, aki rendfokozatáról lemondott és 
em iatt a 16/1959. sz. miniszteri parancs 44. pont
ja alapján szereltek le.

4. Ha a leszerelés egészségügyi okból válik szüksé
gessé és a testületi tag  55. életévét nem töltötte be, 
nyugállományba helyezését megelőzően, munkaké
pességcsökkenését minden esetben százalékosan 
meg kell állapítani.

 
A H. 3/b) alpontja alapján egyszer már folyósított 
nyugdíjat időközben bekövetkező állapotváltozás 
m iatt beszüntetni nem lehet.

3 /A . Az a nyugállományba helyezett, akinek 55. életéve be
töltése előtt a szolgálati nyugdíj nem volt folyósítható, 
az 55. életévének betöltésekor, vagy azt követően, a 
nyugállományba helyezése után polgári munkaviszonyba 
lépett, szolgálati nyugdíjának folyósítása helyett kérheti 
öregségi nyugdíj megállapítását az 1958. évi 40. számú 
törvényerejű rendelet rendelkezései szerint. E rendelke
zés alkalmazása során a szolgálati nyugdíj megállapítá
sánál figyelembe vett szolgálati idő korkedvezményre 
jogosító munkakörben töltött időnek számít.

5. A társadalom biztosítási nyugdíjról szóló rendelke
zések szerinti nyugdíj választása esetén az igényt
az illetékes nyugdíjm egállapító szervnél (SZTK, 
stb.) kell előterjeszteni.

4. A szolgálati idő számítására a NET H. 38. és 67. pontjá
nak rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha a nyugállományba helyezett a 3 /A . pont alapján a 
társadalombiztosítási nyugdíjat választja, ez esetben 
szolgálati időként a nyugállományba helyezéskor
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figyelembe vett és az ezt követően szerzett -  a társadalom- 
biztosítási szabályok szerint elismerhető -  szolgálati 
időt együttesen kell számításba venni.

5. A szolgálati nyugdíj összegét a nyugállományba helye
zést megelőző utolsó 12 hónapi összilletmény egy havi 
átlagának alapulvételével kell megállapítani. Az össz
illetmény megállapításánál számításba kell venni a rend
fokozati és beosztási illetményt, a nyugdíjjárulék alá eső 
pótlékokat, valamint az esetlegesen folyósított baleseti 
járadék összegét.

6. Ha a testületi tag  az em lített 12 hónapi idő egyré
sze alatt betegség m iatt csökkentett illetményben 
részesült, vagy fegyelmi eljárás, felfüggesztés, elő
zetes letartóztatás, illetve szabadságvesztés bünte
tésének letöltése m iatt kapta illetményét csökkent
ve, illetve illetményt egyáltalában nem kapott, 
erre az időre is a teljes összegű illetményt kell az 
illetm ényátlag számításánál figyelembe venni.

\

7. A más szervekhez tartósan vezényelt testületi tag 
nyugellátásának m egállapításánál, a  nyugállo
mányba helyezést közvetlen megelőző 12 havi -  
a társadalom biztosítási nyugdíjról szóló rendelke
zések szerint figyelembe vehető -  illetmény 
(munkabér) egyhavi átlagát kell alapul venni.

Amennyiben a  testületi tag más szervhez történő 
vezénylése a  nyugállományba helyezést közvetlen 
megelőző 12 hónap egy részében állt csak fenn, 
erre az időre a más szervtől élvezett illetményeket, 
(munkabéreket) a társadalombiztosítási nyug d í j r ó l  
szóló rendelkezések szerint, a belügyi szolgálatban 
tö ltö tt időre pedig a testületi tagok nyugdíja 
megállapításánál figyelembe vehető illetményát
lagra vonatkozó rendelkezés szerint kell figyelem
be venni.
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6. Az 5. pont szerint meghatározott illetményátlag helyett 
a 25. szolgálati év betöltését megelőző 12 hónapi össz
illetmény egy havi átlagát kell alapul venni, ha ez kedve
zőbb.

8. A testületi tag 25. szolgálati éve betöltését meg
előző utolsó 12 hónapi összilletményének egyhavi 
átlagát rögzíteni kell.

Ha a testületi tag 25. szolgálati évét több szervnél 
tölti, úgy az igazoláshoz szükséges adatokat annak 
a  szervnek kell beszerezni, amelyiknél az érin tett 
személy a 25. szolgálati éve betöltésekor  szolgála
tot teljesített.

Az illetm ényrögzítést, az illetményszámfejtő lapon 
fel kell jegyezni.

A feljegyzés alkalmával a számfejtő lapot piros 
tintával le kell vonalazni és a következő sorban: 
"Szolgálati idő kezdete: év, hó, nap, 25. szolgálati
év betöltésének időpontja: év, hó, nap. Megelőző      
egy év alapulvételével számított havi  illetm ényát
l a g : ..........F t" szöveget kell feltüntetni és a  szám
fejtő aláírásával ellátni. Az illetményszámfejtést, 
a levonalazást megelőző teljes számfejtési sor le
hozásával, a következő sorban kell folytatni. 
           Az illetmény rögzítéséről az illetékes pénzügyi 
szervnek, (illetményszámfejtőhelynek) három pél
dányban "Igazolás"-t kell készíteni. Az " Igazo
lás" -t a pénzügyi szerv vezetője és a hatáskörileg 
illetékes személyzeti szerv vezetője írja  alá.

Az " Igazolás" első példányát az illetményszámfej
tőhelyen az érin tett személy iratgyűjtőjébe  kell le
rakni, második példányát a hatáskörileg illetékes 
személyzeti szervnek kell megküldeni, a harmadik 
páldányt az érin tett személynek kell kiadni.
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7. A szolgálati nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjkiegészí
tésből áll:
a) a törzsnyugdíj összege az 5., illetőleg a 6. pont sze

rint számított átlagos havi illetmény 50 százaléka,

b) a nyugdíjkiegészítés a törzsnyugdíjnak annyi száza
léka, ahány évi szolgálati ideje a nyugállományba he
lyezettnek az 1929. évi január 1. napja és nyugállo
mányba helyezésének időpontja között van .

9. A nyugdíjkiegészítés számításánál a 18. életévet 
megelőzően is figyelembe kell venni a betegségi 
biztosítással járó munkaviszonyban, ipari (keres
kedő) tanulóként, vagy egyéb minőségben töltött 
időt, amely a társadalom biztosítási nyugdíjról 
szóló rendelkezések szerint szolgálati időnek számít.

8. A szolgálati nyugdíjat teljes összegben csak addig lehet 
folyósítani, amíg a nyugdíjas munkaviszonyba nem lép, 
vagy keresőfoglalkozást nem kezd. A munkaviszonyban 
álló nyugdíjas részére a szolgálati nyugdíjat azonban tel
jes összegben kell folyósítani arra a naptári hónapra, 
amelyben a munkabére az 50 0 ,-  Ft-ot nem haladja meg
Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkabére a havi 
5 0 0 ,-  Ft-ot meghaladja, a szolgálati nyugdíjból olyan 
hányadot lehet folyósítani, amely munkabérét a szolgá
lati nyugdíj megállapításánál alapul vett illetményátlag
ra egészíti ki. A folyósítható hányad azonban a  szolgálati
nyugdíj 50 százalékát nem haladhatja meg.

Azokra a naptári hónapokra, amelyekben a munkavi
szonyban álló nyugdíjas munkabére a szolgálati nyugdíj 
megállapításánál alapul vett illetményátlagot meghalad
ja, a szolgálati nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.
Szüneteltetni kell a szolgálati nyugdíj folyósítását azok
ban a naptári hónapokban is, amelyekben a nyugdíjas
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keresőfoglalkozást folytat. A keresőfoglalkozást folyta
tók körét a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról 
szóló törvényerejű rendelet végrehajtási rendeletei ha
tározzák meg.

10. A keresőfoglalkozásnak minősülő tevékenységek 
köréről a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
-  a  mindenkor érvényben lévő társadalombiztosí
tási rendelkezések alapján -  tájékoztassa  az érde
kelteket.

9. Ha a szolgálati nyugdíjas újból valamely fegyveres tes
tület hivatásos állományába lép, ennek a szolgálatnak 
tartamára nyugdíját szüneteltetni kell. Az újabb   fegyveres

 testületi - szolgálat megszűnése esetén azonban a 
nyugdíjas kérheti szüneteltetett nyugdíjának folyósítása 
helyett szolgálati nyugdíjának újra történő m egállapítá
sát, ha a hivatásos állományban töltött újabb  szolgálata 
a három évet eléri, vagy meghaladja.

1 1 .  A BM által nyugállományba helyezett szolgálati, 
illetve rokkantsági nyugdíjasnak újabb hivatásos 
állományba történő visszavételére vonatkozó állo
mányparancsot a BM Terv- és Pénzügyi Csoport
főnökségnek meg kell küldeni.

A BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség az állo
mányparancs alapján a szolgálati nyugdíj folyósí
tásának szüneteltetésére, illetve rokkantsági nyug
díj esetén megszüntetésére, hivatalból intézkedik.

12. Ha a szolgálati nyugdíjas a tényleges állományba 
vétele után a szolgálati kötelmek végrehajtása köz
ben, vagy következtében keletkezett baleset alap
ján baleseti járadékra válik jogosulttá, szolgálati 
nyugdíjának újbóli folyósításakor a baleseti já ra
dék 50 százalékával a szolgálati nyugdíját növelni 
kell.
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13. Ha pedig három évi, illetve ezt meghaladó újabb 
szolgálat alapján a szolgálati nyugdíjat újból 
meg kell állapítani, a megállapítás alapjául szol
gáló újabb illetmény figyelembevételénél a bal
eseti járadék összegét be kell számítani.

14. Ha az újból szolgálatot teljesítő szolgálati nyugdí
jas ¡a szolgálati kötelmek végrehajtása közben, 
vagy következtében keletkezett baleset m iatt rok
kanttá válik, részére a szolgálati nyugdíj helyett 
rokkantsági nyugdíjat kell m egállapítani, ha ez a 
jogosultra kedvezőbb.

A szolgálati kötelmekkel összefüggésbe nem hoz
ható megrokkanás esetén a szolgálati nyugdíj he
lyett rokkantsági nyugdíjat m egállapítani nem 
lehet.

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

Átmeneti ellátás

10/A . Az egészségi okból, vagy -  egyéni elbírálás alapján -  
önhibáján kívül nyugállományba helyezett testületi tag, 
akinek a szolgálati nyugdíj azért nem folyósítható, mert 
az 55. életévét még nem töltötte be, legfeljebb a leszere
lést követő 3 év tartamára a nyugdíj alapjául szolgáló 
illetmény 2 0 - 80%-]g terjedő átmeneti ellátásra jogo
sult.

10/B . Az átmeneti ellátás feltételeire és mértékére vonatkozó 
részletes szabályokat a belügyminiszter, a munkaügyi 
miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben álla
pítja meg.
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15. A H. 10/A . pontja alapján átmeneti ellátást kell 
megállapítani annak, akinek leszerelése:
a) egészségügyi okok következtében szolgálatra 

való alkalmatlanság, vagy átszervezés miatt 
történt,

b) más minisztériumhoz, vagy szervhez történő át
adás m iatt következett be.

K ivételt képez ez alól az az eset, ha a más mi
nisztériumhoz, szervhez történő átadást túlnyo
mó részben a testületi tag kifogásolható cselek
ménye, vagy súlyos mulasztása idézte elő.

16. Kivételesen indokolt esetben állapítható meg átme
neti ellátás annak, akinek leszerelése:
a) fegyelmi úton,
b) végrehajtható szabadságvesztésre történt elíté

lés,

 c) rendfokozattól való megfosztás miatt,
d) saját kérelme alapján 
történt.

17. Az átmeneti ellátás mértéke a nyugdíj alapját  ké
pező illetmény átlagnak:
a) a nyugállományba helyezést követő:

— harm adik hónap első napjától
a  hetedik hónap végéig 60%-a,

— a nyolcadik hónap első napjától
a tizenkettedik hónap végéig 40%-a,

— a tizenharm adik hónap első napjától
a huszonnegyedik hónap végéig 30%-a,

— a huszonötödik hónap első napjától
a harminchatodik hónap végéig 20%-a,
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ÁBTL-4.2.-10-990/1964/12



b) az a) alpont szerint egyébként járó átmeneti el
látást meghaladóan 80%-ig terjedhet, ha a. jo
gosult szakképesítést nyújtó szervezett képzés
ben, oktatásban (továbbiakban: szakképzés) 
vesz részt. Ebben az esetben az ellátás a szak
képzés időtartam ára, azonban legfeljebb a 
nyugállományba helyezést követő harmadik hó
nap első napjától a harminchatodik hónap vé
géig folyósítható.

Szakképzésnek tekintendő az egésznapos leg
alább heti öt napon át tartó képzési forma.

A szakképzésben való részvétel abbahagyása 
esetén, az ellátás m értékét az a) alpontban fog
laltaknak megfelelően csökkenteni kell. A ta
nulmányok olyan mérvű eredménytelensége 
esetén, amely a továbbtanulást csak ismétléssel 
(évfolyam-, félév ismétlés) teszi lehetővé, az is
métlés tartam ára az ellátás m értékét csökken
teni kell.

Legmagasabb mértéke ilyen esetben: a nyugdíj 
alapját képező illetmény 60%-a lehet.

c) az a) alpont szerint egyébként járó átmeneti el
látást meghaladóan 80%-ig terjedhet a nyug
állományba helyezést követő harm adik hónap 
első napjától a tizenkettedik hónap végéig, ha 
a jogosult egészségi állapota m iatt munkavi
szonyt nem létesített, vagy kereső foglalkozást 
nem kezdett, illetőleg más méltánylást érdemlő 
ok áll fenn. A tizenharm adik hónap első napjá
tól az ellátás ilyen esetben is az a) alpont sze
rin t jár. 

18. Ha az átmeneti ellátásban részesülő személy nyug
állományba helyezésekor baleseti járadékra volt 
jogosult, részére az átmeneti ellátáson felül a 
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eseti járadékból olyan összeget kell folyósítani, 
amennyi az átmeneti ellátás összegében folyósított 
hányadot a baleseti járadék teljes összegére kiegé

szíti.
A baleseti járadékból tehát a 17/a)- c) alpont fi
gyelembevételével a  - nyugállományba helyezést 
követő:
— harm adik hónap első napjától a he

tedik hónap végéig legfeljebb 40%-ot,
— a  nyolcadik hónap első napjától a     ti

zenkettedik hónap végéig legfeljebb              60%-ot,
— a tizenharm adik hónap első napjától 

a huszonnegyedik hónap végéig           leg
feljebb 70%-ot,

— a huszonötödik hónap első napjától 
a harminchatodik hónap végéig leg
feljebb  80%-ot

lehet folyósítani.

I 9 . A 17/a) alpont szerint járó átmeneti ellátás meg
állap ításának  joga, a testületi tag nyugállományba 
helyezésére jogosult parancsnokot illeti meg.

  

A jogosultságról a nyugállományba helyezésről 
szóló állományparancsban kell rendelkezni.

20. A 17/b) és c) alpont a lap ján  m egállapítható mér
tékű ellátás, továbbá a kivételesen indokolt esetben 
a 16. pont a lá  tartozók átmeneti ellátásban való 
részesítésének engedélyezését magamnak tartom 
fenn. Az erre vonatkozó részletesen indokolt javas
latokat, a BM IV. Főcsoportfőnökség útján kell 
előterjeszteni.

21. Az átmeneti ellátás összegszerű m egállapítására és 
folyósítására vonatkozó határozatot, az engedély 
alapján a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség



adja ki. Az átmeneti ellátás első m egállapítását 
követően, a  jogosultsági feltételekben beálló válto
zásokról -  amennyiben ezek az átmeneti ellátás 
mértékére kihatással vannak -  a BM Terv- és 
Pénzügyi Csoportfőnökséget, a határozat szüksé
ges módosítása céljából minden esetben írásban 
értesíteni kell.

22. Be kell szüntetni az átmeneti ellátás folyósítását a 
jogosult halála esetén, továbbá ha részére szolgá
lati, vagy rokkantsági nyugdíj kerül folyósításra, 
végrehajtható jogerős szabadságvesztés bünte
tésre történő elítélés esetén, valamint a nyugállo
mányba helyezést követő harminchatodik hónap 
végével.

Ha az átmeneti ellátást szabadságvesztés büntetés 
miatt szüntették be, a büntetés letöltése után -  
ha a nyugállományba helyezéstől számított har
minchat hónap még nem te lt el -  m éltánylást ér
demlő rendkívüli ok esetén az érdekelt kérheti az 
átmeneti ellátás újbóli engedélyezését.

Az engedélyezés iránti kérelm et a BM Személy
ügyi Csoportfőnökség útján hozzám kell benyúj
tani.

23. Szüneteltetni kell az átmeneti ellátást arra  az idő
re, amíg a jogosult előzetes letartóztatásban van. 
Ha a büntetőeljárás megszüntetéssel, vagy fel
mentő ítélettel végződik, az előzetes letartóztatás 
ideje alatt visszatartott összeget utólag folyósítani 
kell.

24. Az átmeneti ellátás arra az időre is jár, amely alatt 
a  jogosult engedéllyel, ideiglenesen külföldön ta r
tózkodik. A kifizetést ilyenkor a visszaérkezés 
után kell teljesíteni.
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25. Az átmeneti ellátást az Országos Nyugdíjintézet 
folyósítja, a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnök
ség határozata alapján.

Az átmeneti ellátást a munkaviszonyból, vagy ke
resőfoglalkozásból, származó munkabértől, vagy 

jövedelemtől függetlenül kell folyósítani.

26. Az átmeneti ellátás m értékének megváltoztatását, 
a folyósítás beszüntetését, -  kivéve a végrehajt
ható jogerős szabadságvesztés büntetésre ítélés 
esetét -  az ezt előidéző feltétel bekövetkezése 
napját követő hónap első napjával kell eszközölni. 
V égrehajtható jogerős szabadságvesztés büntetésre 
ítélés esetén, a szabadságvesztés büntetés megkez
désének napjával kell az átmeneti ellátás folyósí
tását beszüntetni.

27. A 17. pont b) és c) alpontja alapján meghatározott 
    mértékű átmeneti ellátásban részesülő személy az

ellátásra jogosító feltételek megváltozását (a szak
képzésben való részvétel abbahagyását, munkavi
szony létesítését stb.) 8 napon belül köteles beje
lenteni. Em ellett hat havonként köteles a szakkép
zést végző intézmény (vezetője, dékáni hivatala, 
stb.) részéről kiadott igazolást küldeni arról, hogy 
a szakképzésben folyamatosan részt vesz, illetve 
hogy a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz. 
A bejelentést, illetőleg az igazolást, az Országos 
Nyugdíjintézethez kell tenni, illetve küldeni.

28. A 27. pontban előírt igazolás beküldésének elmu
lasztása esetén a  folyósításra kerülő ellátást, a 
17/a) alpont szerinti mértékre kell csökkenteni.

Az igazolás pótlása esetén a magasabb mértékű 
ellátást, az igazolás benyújtását követő hó első 
napjától kell folyósítani.
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29. A tévesen kifizetett, illetőleg jogtalanul élvezett 
átmeneti ellátás összegének m egtérítésére, az át
meneti ellátásból eszközölhető levonásokra, a tá r
sadalombiztosítási nyugdíjra érvényes szabályokat 
kell alkalmazni.

30. Az átmeneti ellátás összegét munkabérként (illet
ményként) figyelembe venni nem lehet.

Rokkantsági nyugdíj

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

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

31. Ha a testületi tagot, nyugállományba helyezését 
megelőző hat hónapon belül érdemei elismerése
ként soronkívül előléptetik, a rokkantsági nyug
díját, az előléptetés után kapott illetményének 
havi átlaga alapján kell m egállapítani.

32. A rokkantsági nyugdíj összegét a nyugállomány
ba helyezést közvetlen megelőző 12 hónapi illet
mény egyhavi átlagának alapulvételével kell meg
állapítani. Illetményként figyelembe kell venni 
azt a baleseti járadékot is, amelyet a jogosult ez 
alatt a 12 hónap a latt ténylegesen kapott.
Az illetmény átlag számításánál egyebekben a 6.,
7. pontokban foglalt rendelkezéseket is alkal
mazni kell.
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13. A rokkantsági nyugdíj törzsnyugdíjból és nyugdíjki
egészítésből áll.

14. A rokkantsági törzsnyugdíj összege:

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

a) szolgálati kötelmek végre
hajtása közben, vagy követ
keztében keletkezett bal
eset, vagy betegségből ere
dő rokkantság esetén az ala
pul vett illetmény átlag 70%-a, 65%-a, 60%-a

    b) egyéb okból eredő rokkant
ság esetén az alapul vett il
letményátlag 60%-a, 55%-a, 50%-a

15. Az I. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképességét 
teljesen elvesztette és mások gondozására (ápolására) 
szorul.

A II. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképessé
gét teljesen elvesztette, de mások gondozására (ápolásá
ra) nem szorul.

A III. csoportba tartozó rokkant az, aki munkaképessé
gét legalább 67%-ban elvesztette.

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

33. A nyugdíjkiegészítés számításánál a 9. pontban 
foglalt rendelkezést is alkalmazni kell.

17. A rokkantsági nyugdíjat teljes összegében csak addig 
lehet folyósítani, amíg a nyugdíjas munkaviszonyba nem
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lép, vagy keresőfoglalkozást nem kezd. A munkavi
szonyban álló nyugdíjas részére a rokkantsági nyugdí
jat azonban teljes összegben kell folyósítani arra a nap
tári hónapra, amelyben a munkabére az 50 0 ,-  Ft-ot 
nem haladja meg. Szüneteltetni kell a rokkantsági 
nyugdíj folyósítását azokban a hónapokban, amelyek
ben a nyugdíjas keresőfoglalkozást folytat.

18. Ha a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkabére a havi 
5 0 0 ,-  Ft-ot meghaladja:

a) a szolgálati kötelmek végrehajtása során, vagy kö
vetkeztében keletkezett balesetből, vagy betegségből 
eredő rokkantság alapján megállapított rokkantsági 
nyugdíjnak legfeljebb 75 százalékát,

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

19. Ha a 18. pont szerint folyósítandó nyugdíjhányad és a 
munkabér együttes összege a rokkantsági nyugdíj alap
jául szolgáló illetmény összegét meghaladná a folyósított 
nyugdíj hányadot csökkenteni kell. Az így csökkentett 
nyugdíj hányad azonban

a) a szolgálati kötelmek végrehajtása közben, vagy kö
vetkeztében keletkezett balesetből, vagy betegség
ből eredő rokkantság alapján megállapított rokkant
sági nyugdíj 50 százalékánál,

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

 20. A 18. és 19. pont szerint folyósítható nyugdíjhányadot 
a rokkantság fokára tekintet nélkül a III. csoportba tar
tozó rokkant részére járó rokkantsági nyugdíj alapul vé
telével kell folyósítani.
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34. A rokkantsági nyugdíjnak munkaviszony a la tt fo
lyósítható hányadát:

a) ha a megrokkanás oka a szolgálati kötelmek 
végrehajtásával összefüggő, akkor a szolgálati 
eredetű, III. csoportbeli rokkantság esetén 
járó,

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

rokkantsági nyugdíj alapulvételével kell megálla
pítani.

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

3 5 . Ha a rokkantság foka megváltozik, a változáshoz
  képest a  nyugdíj összegét újból meg kell állapí

tani. A nyugdíj leszállítását, vagy megszüntetését 
az orvosi vizsgálat napját követő második hónap 
első napjától  kezdődően, felemelését pedig az or
vosi m egállapítás napját követő hónap első            napjá
tól kezdődően kell foganatosítani.

36. A rokkantsági nyugdíjnak a rokkantság megszű
nését követő öt éven belüli feléledése esetén a 
rokkantsági nyugdíjat abban az esetben is a BM 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség állapítja meg, 
ha a jogosult korábbi nyugállományba helyezését 
követően polgári munkaviszonyban állott.

37. Nyugdíjkiegészítés szempontjából a polgári mun
kaviszony alapján szerzett szolgálati időt is figye
lembe kell venni.
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38. Az előző rendelkezésektől eltérően a társadalom
biztosítási szervek állapítják meg a rokkantsági 
nyugdíjat abban az esetben, ha a volt testületi tag 
rokkantságának megszűnését követő 24 hónapi 
munkaviszony alapján rokkantsági nyugdíjának 
új igényként való m egállapítását kéri.

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

39. Egészségromlás m iatt nyugállományba helyezés 
nélkül eszerelt testületi tag  rokkantsági nyugdí
já t a leszerelést követő két éven belül történt 
megrokkanás esetén a H. alapján akkor is a  lesze
relést megelőző illetm ényátlag figyelembe vételé
vel kell m egállapítani, ha a jogosult a. leszerelést 
követően munkaviszonyban állt és munkabért ka
pott.
A leszerelést követő munkaviszony tartam át azon
ban a nyugdíjkiegészítés számításánál figyelembe 
kell venni.

23. Ha a rokkantsági nyugdíjasnak a rokkantság megszű
nésekor 25 évi szolgálati ideje van, részére a megszün
tetendő rokkantsági nyugdíj helyett szolgálati nyugdí
jat kell megállapítani.
Azt az időt, amely alatt a nyugdíjas rokkantsági nyug
díjban részesült, a szolgálati nyugdíjra jogosultság 
szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni, 
illetőleg a rokkantsági nyugdíj megállapításáig szerzett 
szolgálati időhöz hozzá kell számítani. Ezt az időt azon
ban nyugdíjkiegészítés szempontjából figyelembe venni 
nem lehet.
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40. A rokkantság megszűnésekor a ro k k an tság i 
nyugdíj helyett járó szolgálati nyugdíjat annak 
az illetm ényátlagnak a figyelembevételével kell 
m egállapítani, amely a rokkantsági nyugdíj alap
jául szolgált.

41. Azt az időt, amely a la tt a rokkantsági nyugdíj fo
lyósítását munkaviszony fennállása miatt korlátoz
ták, a nyugdíjkiegészítés szempontjából figye
lembe kell venni.

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

Baleseti járadék

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

42. A 25 százalékot meg nem haladó munkaképesség
csökkenés alapján járó baleseti járadék két évi 
időtartam ába nem lehet beszámítani azt az időt,
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am elyre a jogosult azért nem kapott baleseti já ra
dékot, m ert munkaképességének csökkenése a 15 
százalékot nem haladta meg.

43. A két évi folyósítási időtartam  elteltével meg
szüntetett baleseti járadékra a jogosultság fel
éled, ha a  munkaképességcsökkenés utóbb három 
egymást követő hónapon át a 25 százalékot meg
haladja. Ebben az esetben a baleseti járadék az 
állapot rosszabbodásának orvosilag m egállapított 
időpontjától jár. Ha a munkaképességcsökkenés 
ismét 26 százalék alá száll, a  15 százalékot azon
ban meghaladja, a baleseti járadék újból - legfel
jebb két évig jár.

26. A baleseti járadék összegét a baleset bekövetkezésének, 
illetőleg a betegség megállapításának hónapját megelő
ző 12 hónapi összilletmény egy havi átlaga alapul vételé
vel kell megállapítani.

44. Ha a testületi tag balesetét megelőzően 12 hónap
nál rövidebb időre kapott illetményt, (munkabért) 
a baleseti járadékot e rövidebb időre kapott illet
mény alapulvételével kell megállapítani.

45. Ha a testületi tag a balesetét megelőző 12 havi 
időtartam  során magasabb beosztásba került (elő
léptetik) baleseti járadékát a magasabb beosztása 
alapján járó illetmény figyelembe vételével kell 
megállapítani.

27. A baleseti járadék összege:

a) 16- 25 százalékos munkaképességcsökkenés eseté
ben (1. fokozat), az illetmény 8 százaléka,

b) 2 6 - 35 százalékos munkaképességcsökkenés eseté
ben (2. fokozat), az illetmény 10 százaléka,
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c) 3 6 - 49 százalékos munkaképességcsökkenés eseté
tében (3. fokozat), az illetmény 15 százaléka,

d) 5 0 - 66 százalékos munkaképességcsökkenés eseté
ben (4. fokozat), az illetmény 30 százaléka.

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

46. Ha a balesetet szenvedett személy szolgálatban 
váló visszatartása m iatt 67 százalékot elérő, vagy 
meghaladó munkaképességcsökkenése alapján 4. 
fokozat szerinti baleseti járadékban részesült, le
szerelése esetén baleseti járadék helyett rokkant
sági nyugdíjat kell részére megállapítani.

Rokkantsági nyugdíj m egállapításánál a nyugállo
mányba helyezést közvetlenül megelőző 12 hónapi 
illetmény egyhavi átlagát kell figyelembe venni az 

   erre az időre folyósított 4. fokozatú baleseti já ra
dék beszámításával. 
E helyett azonban a rokkantsági nyugdíj m egálla
pításánál a baleseti járadék alapját képező illet
ményátlagot kell figyelembe venni, ha ez a  jogo
sultra kedvezőbb.
Ebben az esetben a baleseti járadék összegét figye
lembe venni nem lehet.

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

 - 2 3  -
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47. Ha a baleseti járadékos állapota újabb baleset 
m iatt rosszabbodik és em iatt a  járadék összegét az 
újabb, balesetet megelőző illetmény alapján kell 
m egállapítani, a korábbi baleseti járadék összegét 
is illetményként kell figyelembe venni.

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

48. Ha a  sérült munkaképességcsökkenése állapotros
szabbodás m iatt a 67 százalékot eléri, vagy meg
halad ja a rokkantsági nyugdíjat a  baleseti já ra
dék alapjául szolgáló illetmény figyelembevételé
vel kell m egállapítani.

49. Ha azonban az állapotrosszabbodás újabb baleset 
következménye, a rokkantsági nyugdíjat az újabb 
balesetet megelőző illetmény figyelembevételével 
kell megállapítani és a korábbi baleseti járadék 
összegét illetményként kell számításba venni, fel
téve hogy ez a jogosultra kedvezőbb.

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

Özvegyi nyugdíj

32. özvegyi nyugdíjra (ideiglenes özvegyi nyugdíjra) jogo
sult a férj halálától számított egy éven át:

a) a testületi tag özvegye, és

b) a nyugállományba helyezett testületi tag özvegye. 
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50. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évi tartam ába 
be kell számítani azt a két hónapot, amelyre az öz
vegy a meghalt testületi tag jogán a kettő havi 
illetményét megkapta.

33. Az özvegyi nyugdíj (állandó özvegyi nyugdíj) egy éven 
túl is megilleti a feleséget, ha

a) férjének halálakor 55. életévét betöltötte, vagy
b) férjének: halálakor egészségromlás, illetőleg testi, 

vagy. szellemi fogyatkozás következtében legalább 
kétharmadrészben munkaképtelen, vagy

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

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

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

34. Állandó özvegyi nyugdíjra válik jogosulttá a feleség, 
ha 

a) 55. életévét eléri, vagy munkaképességének kéthar
mad részét elveszti, feltéve hogy férje halálakor a
40. életévét már betöltötte, vagy

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

35. A 33. pont c) alpontjában foglalt rendelkezés alkalma
zása szempontjából nem lehet figyelembe venni azt az 
árvaellátásra jogosult gyermeket, aki 18. életévét be
töltötte és közép-, vagy középfokú iskolai tanulmányok 
folytatása címén részesül árvaellátásban.
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36. Az az özvegy, akinek férje a házasság megkötésekor
60. életévét már betöltötte, ideiglenes, vagy állandó öz
vegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a 
házasságból (együttélésből) gyermek származott, vagy 
a házastársak a házasság megkötése után 5 évig együtt 
éltek.

37. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és an
nak a feleségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideje 
külön él, az ideiglenes özvegyi nyugdíj az egyéb felté
telek mellett is csak abban az esetben jár, ha férjének 
halálakor tartásdíjban részesült.

Az özvegyi nyugdíj összege a tartásdíj összegénél több 
nem lehet.

38. Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották és an
nak a feleségnek, aki férjétől egy évnél hosszabb ideje 
külön él, az állandó özvegyi nyugdíj az egyéb feltéte
lek fennállása mellett is csak abban az esetben jár, ha

a) férjének halálakor tartásdíjban részesült, vagy

b) az állandó özvegyi nyugdíjra jogosultság feltételei 
a különéléstől számított 15 éven belül következnek 
be és a feleség tartásra való érdemtelenségét a bí
róság nem állapította meg.

39. Özvegyi nyugdíjra jogosult a feleséggel egyenlő felté
telek mellett az a nő (élettárs) is, aki a meghalt férfivel, 
annak halálát közvetlenül megelőzően legalább egy 
éven át együtt élt, ha az együttélésből gyermek szár
mazott és a férfi az apaságot elismerte, vagy azt a bíró
ság jogerősen megállapította.

Özvegyi nyugdíjra jogosult az az élettárs is, aki a meg
halt férfivel, annak haláláig, legalább 10 éven át együtt 
élt.
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Meghalt élettársa jogán özvegyi nyugdíjra nem jogo
sult az a nő, akinek korábban özvegyi nyugdíjat állapí
tottak meg és ezt az özvegyi nyugdíjra jogosultsághoz 
az első és második bekezdés szerint szükséges együtt
élési időtartam, vagy ennek egyrésze alatt felvette.

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

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

42. A rokkantság címén megállapított állandó özvegyi 
nyugdíj megszűnik, ha az özvegy rokkantsága meg
szűnt.

43. Két, árvaellátásra jogosult gyermek címén megállapí
tott özvegyi nyugdíj megszűnik, ha már egy gyermek 
sem jogosult az árvaellátásra. Ebből a szempontból nem 
lehet árvaellátásra jogosultnak tekinteni azt a 18. élet
évét betöltött gyermeket, aki közép-, vagy középfokú 
iskolai tanulmányok folytatása címén részesül árvaellá
tásban.

44. Feléled az özvegyi nyugdíjra a jogosultsága annak az 
özvegynek, akinek az özvegyi nyugdíja nem újabb há
zasságkötés folytán szűnt meg, ha az özvegyi nyugdíj 
megszűnésétől számított 15 éven belül megrokkan, vagy 
az 55. életévét eléri.
Az 1963. évi május hó 1. napján vagy ezt követően kö
tött házasság miatt megszüntetett állandó özvegyi 
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nyugdíjra jogosultság a házasság megszűnése esetén feléled, 
ha

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

b) az igénylőt -  a házasság létrejötte nélkül -  az áll
andó özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.

52. A H. 44. pont második bekezdése szerint annak 
éled fel az állandó özvegyi nyugdíjra a jogosult
sága, aki a házasság megkötésekor végkielégí
tésre jogosult volt.

Ha az özvegy akinek házasságkötés m iatt meg
szüntetett özvegyi nyugdíjra jogosultsága a H.
44. pon t második bekezdése szerint feléled, újabb 
házassága alapján is jogosult özvegyi nyugdíjra, 
a két özvegyi nyugdíj közül választhat. Az özvegy 
ezzel a választási jogával csak egy ízben élhet.

45. A testületi tag özvegyének járó nyugdíj:
\

a) ha a férj halála nem szolgálattal összefüggő okok 
miatt következett be, annak a rokkantsági nyugdíj
nak 50 százaléka, amely a férjet az elhalálozás idő
pontjában, a szolgálati kötelmek teljesítésétől füg
getlenül bekövetkezett III. csoportbeli rokkantsága 
esetén megillette volna,

b) ha a férj a szolgálati kötelmek teljesítése közben, 
vagy következtében veszíti életét, az özvegyi nyug
díj 50 százaléka annak a rokkantsági nyugdíjnak, 
amely a férjet szolgálati kötelmekkel összefüggés
ben keletkezett II. csoportbeli rokkantság esetén a 
halál időpontjában megillette volna.

46. A szolgálati nyugdíjban részesülő nyugdíjas özvegyé
nek járó özvegyi nyugdíj, a meghalt férj részére meg
állapított szolgálati nyugdíj 50 százaléka.
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53. Az özvegyi nyugdíjat a meghalt férj részére meg
állapított szolgálati nyugdíj 50 százalékában kell 
megállapítani akkor is, ha a H. 3. pont a) és b) al
pontjaiban előírt feltételek hiánya m iatt a férj 
szolgálati nyugdíja halálát megelőzően nem volt 
folyósítható.

47. A rokkantsági nyugdíjas özvegyének járó özvegyi 
nyugdíj:

a) ha a rokkant férj halála a szolgálati kötelmek telje
sítésével  összefüggésbe nem hozható, annak a rok
kantsági nyugdíjnak az 50 százaléka, amely a meg
halt férjet a nyugdíjazás időpontjában a szolgálati 
kötelmek teljesítésétől függetlenül bekövetkezett III. 
csoportbeli rokkantsága esetén megillette, vagy meg
illette volna.

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

48. A hősi halált halt testületi tag özvegyének járó özvegyi 
nyugdíj 70 százaléka annak a rokkantsági nyugdíjnak, 
amely a férjet szolgálati kötelmek végrehajtása során, 
vagy következtében keletkezett balesetből, vagy beteg
ségből eredő II. csoportbeli rokkantsága esetén a halál 
időpontjában megillette, vagy megillette volna. Az így  
megállapított ellátás összege azonban havi 8 0 0 ,-  Ft-nál 
kevesebb nem lehet.

Erre az ellátásra azonban csak az a feleség jogosult, aki 
az elhunyt testületi taggal, annak haláláig, együtt élt.
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54. Ha a hősi halott különélő feleséget, illetőleg elvált 
nőt vagy özvegyi nyugdíjra jogosult élettársat ha
gyott hátra, az özvegyi nyugdíjat annak a rokkant
sági nyugdíjnak az 50 százalékában kell m egálla
pítani, amely a hősi halottat szolgálattal összefüg
gésben keletkezett II. csoportbeli rokkantsága ese
tén a halál időpontjában megillette volna.

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

55. Ha a hősi halott özvegyi nyugdíjra jogosult fele
ségén kívül más özvegyi nyugdíjra jogosult nő is 
m aradt hátra, annak özvegyi nyugdíját, az 54. 
pont szerint járó özvegyi nyugdíj fele összegében 
kell megállapítani és ezzel az összeggel a hősi ha
lottal együtt élt feleség özvegyi nyugdíját csök
kenteni kell.

A hősi halott özvegyének járó özvegyi nyugdíj 
összege ebben az esetben sem lehet havi 8 0 0 ,-  F t-
nál kevesebb.

56. A testületi tag, illetőleg a nyugállományba helye
zett személy elhalálozás esetén, munkaképtelen 
férjének is já r özvegyi nyugdíj ha:
-  felesége a halálát megelőzően legalább egy 

éven át saját háztartásában túlnyomóan saját 
keresetéből eltartotta, vagy

-  a bíróság a férj részére tartásd íja t állapított 
meg.

A férj özvegyi nyugdíja a munkaképtelenség meg
szűnésével, . vagy újabb házasságkötéssel szűnik 
meg.
Özvegyi nyugdíjra jogosultság szempontjából 
munkaképtelennek azt az özvegy férje t kell 

ÁBTL-4.2.-10-990/1964/31
— 30 —



tekinteni, aki munkaképességét teljesen elvesztette (II. 
csoportbeli rokkant).

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

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

Árvaellátás
52. Árvaellátás jár:

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

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

53. Árváellátás illeti meg a nevelt gyermeket, a testvért, és 
az unokát is, ha a testületi tag, vagy nyugdíjas saját ház
tartásában tartotta el és a nevelt gyermeknek, testvér
vérnek, illetőleg unokának tartásra köteles és képes hoz
zátartozója nincs.

54. Az árvaellátás az árva 16. életévének betöltéséig, ille
tőleg közép-, vagy középfokú iskolai tanulmányok foly
tatása esetében a tanulmányok befejezéséig, de legfel
jebb 19. életévének betöltéséig jár.

55. Ha az árva 16., illetőleg közép-, vagy középfokú iskolai 
tanulmányok folytatása esetén a tanulmányok befejezé
séig, de legfeljebb 19. életévének betöltéséig testi, 
vagy szellemi fogyatkozás miatt megrokkan és eltar
tásra szorul, ennek az állapotnak a tartamára az árva
ellátás életkorra tekintet nélkül jár.
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57. Rokkantsága m iatt árvaellátásban részesülő sze
mélyt nem lehet ta rtásra  szorulónak tekinteni, ha 
három egymást követő hónapban havi 50 0 ,-  
Ft-ot meghaladó keresete van.

Ebben az esetben, az árvaellátás folyósítását a 3. 
hónapot követő első esedékesség időpontjától szü
neteltetni kell mindaddig, amíg az árva keresete 
a havi 50 0 ,-  Ft-ot meghaladja.

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

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

58. Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj 
50 százaléka, de legalább havi 175,-  Ft. Annak az ár
vának pedig, akinek mindkét szülője meghalt (szülőtlen 
árva) az özvegyi nyugdíj teljes összegének megfelelő 
árvaellátás, de legalább havi 25 0 ,-  Ft jár.

59. A hősi halott árvájának az ellátását abban az esetben is 
a 48. pontban meghatározott özvegyi nyugdíj alapul vé
telével kell megállapítani, ha e rendelkezés alapján 
özvegyi nyugdíjat nem állapítottak meg. A hősi halott 
árvája részére megállapított árvaellátás 4 0 0 ,-  Ft-nál, 
illetőleg szülőtlen árva esetében 8 0 0 ,-  Ft-nál keve
sebb nem lehet.

60. Azt az árvát, akinek életben lévő szülője rokkant, az 
árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell tekin
teni.

61. Az árvaellátás szempontjából szülőtlen árvának kell te
kinteni azt az árvát is, akit életben lévő szülője 
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elhagyott és róla nem gondoskodik. Az árvaellátás és szü
lőtlen árva részére járó árvaellátás közötti  különbözet
ét a szülőtől be kell hajtani, ha gyermekének eltartá

sára képes.

62. Ha az árvaellátásra jogosult mostoha gyermek után a 
vérszerinti szülő tartásdíjat fizet, ezt az árvaellátásba 
be kell számítani. Ha a tartásdíj összege több, mint az 
árvaellátás, az árvaellátás folyósítását szüneteltetni 
kell.

63. Az árvaellátás folyósítása szünetel arra az időre, amíg 
az árva ingyenes állami ellátásban részesül.

 A nevelt gyermek, a testvér és az unoka  árvaellátásá
nak folyósítását szüneteltetni kell, ha tartásra köteles, 
de korábban tartásra képtelen hozzátartozója, tartásra 
képessé válik.

64. Az árvaellátást, az árva munkaviszonya, vagy kereső- 
foglalkozása tartama alatt is korlátozás nélkül folyósí
tani kell. 

Szülői nyugdíj

65. Szülői nyugdíj jár a meghalt testületi tag és a szolgá
lati vagy rokkantsági nyugdíjas rokkant szülőjének 
(nagyszülőjének), ha őt az elhalt a halálát megelőző egy  
éven át egészen, vagy túlnyomó részben eltartotta.

58. A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából rok
kantnak kell tekinteni azt a szülőt, aki munkaké
pességét legalább kétharmad részben elvesztette.

59. Vizsgálat nélkül rokkantnak kell tekinteni azt a 
szülőt, vagy nagyszülőt, aki 65., illetve nő eseté
ben 60. életévét betöltötte.
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60. A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából azt 
a szülőt, aki a testületi taggal annak halálát mege

lőzően legalább egy éven át közös háztartásban 
élt, eltartottnak kell tekinteni.

61. A szülői nyugdíj megállapításának nem akadálya 
ha a szülő egyéb címen nyugellátásban részesül. 
Ebben az esetben a szülő a szülői nyugdíj va gy az 
egyéb címen járó nyugellátás közül választhat.

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

67. A szülői nyugdíj összege azonos az özvegyi nyugdíj 
összegével.

A hősi halált halt testületi tag szülőjének, illetőleg 
nagyszülőjének járó szülői nyugdíj összege azonos an
nak az özvegyi nyugdíjnak az összegével, amely a hősi 
halott özvegyét megilleti, vagy megilletné.

Az így megállapított szülői nyugdíj azonban 80 0 ,-  
Ft-nál kevesebb nem lehet.

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

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

ÁBTL-4.2.-10-990/1964/35
— 34 —



jogosultságot megszüntnek tekinteni, ha a szülő 
a szülői nyugdíj helyett más címen járó nyugellá
tást választott.

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

Családtagok ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

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

71. Ha a családtagok nyugellátásának együttes összege az 
özvegyi nyugdíj megállapításánál alapul vett nyugdíj 
125 százalékát meghaladná, a nyugellátásokat -  az 
özvegyi nyugdíj kivételével -  arányosan csökkenteni 
kell. Azonban, ha az árvaellátás ennek következtében a 
175,-  Ft-ot, illetőleg szülőtlen árva esetében a 2 5 0 ,-  
Ft-ot nem érné el, az árvák részére ezt a z  összeget kell 
megállapítani.
 

72. A hősi halott családtagjainak járó nyugellátás együttes 
összege nem haladhatja meg annak az illetménynek az 
összegét, amely a hősi halottat halála időpontjában meg
illette, vagy megillette volna. Ha a nyugellátások együt
tes összege az illetmény összegét meghaladná, a nyugel
látásokat arányosan csökkenteni kell. A csökkentés kö
vetkeztében azonban az egyes ellátások összege nem le
het kevesebb a 48., az 59., illetve a 67. pontokban meg
határozott minimumoknál.

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

II. Fejezet
NEM HIVATÁ SOS ÁLLOMÁNYÚ SZEMÉLYEK 

ÉS CSALÁDTAGJAIK NYUGELLATASA

Rokkantsági nyugdíj

74. Az első tényleges szolgálatot teljesítő sorozott, az ide
iglenes tényleges szolgálatot teljesítő tartalékos és to
vábbszolgáló állományú, betegség vagy baleset miatt le
szerelt testületi tagot (továbbiakban: nem hivatásos ál
lományú) rokkantsági nyugdíj illeti meg, ha munkaké
pességcsökkenése a 67 százalékot eléri, vagy meghalad
ja és

a) rokkantsága szolgálati kötelmek teljesítése közben, 
illetve következtében keletkezett balesetből, vagy 
betegségből ered,

b) ha rokkantsága a szolgálati kötelmek teljesítésétől 
függetlenül keletkezett és a 67 /1958 . (XII. 24.) 
Korm. számú rendelet 7. §. (2) bekezdésében megha
tározott szolgálati idővel rendelkezik.

75. A szolgálati időt a dolgozók társadalombiztosítási nyug
díjáról szóló jogszabályok szerint kell számítani azzal 
az eltéréssel, hogy a katonai szolgálatban eltöltött időt 
akkor is be lehet számítani a rokkantsági nyugdíj alap
ját képező szolgálati időbe, ha a rokkant nem hivatásos

' állományú bevonulását megelőzően hat hónapi ‘előzetes 
biztosítási idővel nem rendelkezett.
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63. A rokkantsági teljes nyugdíjra jogosultsághoz

22 eves 22—25 25—30 30—35 35—40 40—45 45—50 50—55 55—60 
plpt- eves életkorok között
korig ‘

1962. évben 2 3 4 6 8 10 11 12 13

1963. évben 2 3 í 4 6 8 10 11 12 14

1964. évben 2 3 4 6 8 10 11 13 15

1965. évben 2 : 3 4 6 8 10 12 14 16

1966. évben
V

2 3 4 6 8 10 12 14 17

1967. és ezt 
köV, években 2 3 4 6 8 10 12 15 18

>  -

szolgálati (munkaviszonyban töltött) év szükséges. 
A szolgálati idő meghatározása szempontjából a 

. leszerelés naptári éve és a leszerelés időpontjá
ban betöltött életkor az irányadó. ,

• .r

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

65. A rokkantsági résznyugdíjra jogosult törzsnyug
díja a H. 14. pontja szerint járó törzsnyugdíjnak 
az illetm ényátlag annyiszor két százalékával csök
kentett összege, ahány év a következő táblázatban 
feltüntetett szolgálati időből hiányzik:
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40—45 45—50 50—55 55—60 
éves életkorok között

1961. évben 11 év 12 év 13 év 15 év

1962. évben 11 év 12 év 14 év 16 év

196-3. évben 12 év 13 év 15 év 17 év

1964. évben 12 év 14 év 16 év 18 év

1965. évben 13 év 15 év 17 év 19 év

1966. évben 13 év: 15 év 17 év 20 év

1967. évben 13 év- 15 év 18 év 21 év,
1968. évben 13 év 16 év 19 év 22 év

1969. és ezt 
köv. években 14 év 17 év 20 év 23 év

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

\ XV
76. A rokkantsági nyugdíj összegét:

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

b) az ideiglenes (tényleges tartalékos) szolgálatot telje
sítő esetén bevonulás előtti utolsó 12 hónapi munka
bére egy havi átlagának vagy, ha a tartalékos szol
gálati ideje alatt beosztása után illetményben része
sült és ennek havi átlaga a bevonulás előtti év alatt 
kapott havi munkabérátlagnál magasabb, ügy en
nek,

; e) továbbszolgálatot teljesítő esetén a megrokkanásu
kat megelőző 12 hónapban kapott összilletmény egy 
havi átlagának

alapulvételével kell megállapítani.
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Ha a m egrokkant személy 12 hónapnál rövidebb ideig, 
de legalább 6 hónapon át kapott illetményt, illetőleg 
munkabért, a rokkantsági nyugdíjat ez alatt a rövidebb 
idő alatt kapott illetmény, illetőleg munkabér egy havi 
átlagának alapulvételével kell m egállapítani.
A rokkantsági nyugdíj alapjául szolgáló illetm ényátlag 
1000,— Ft-nál kevesebb nem lehet. 1000,— Ft alapul
vételével kell a rokkantsági nyugdíjat m egállapítani 
abban az esetben is, ha a m egrokkant személy bevonu
lása, illetőleg megrokkanása előtt egyáltalán nem, vagy 
6 hónapnál rövidebb időn át kapott illetményt, illető
leg munkabért.

66. A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset ese
tén a nem hivatásos állományú részére járó bal
eseti járadékot, illetőleg rokkantsági nyugdíjat a 
baleset előtt kapott illetmény, illetőleg a munka
bér figyelembevételével abban az esetben is meg 
lehet állapítani, ha a nem hivatásos állományú hat 
hónapnál rövidebb időn át részesült illetményben, 
’illetőleg munkabérben.

/
77. A rokkantsági nyugdíj m értékére egyebekben a hivatá

sos testületi tagok rokkantsági nyugdíjának megállapí
tására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően al
kalmazni.
A 78. pont a) alpontja alá tartozó részére azonban nyug- 
díjkiegészítést az első tényleges katonai szolgálat ideje 
után csak akkor lehet számítani, ha bevonulását meg- 
előzően legalább hat hónapon át munkaviszonyban á l
lott.

67. A továbbszolgáló tiszthelyettes szolgálati kötel
mektől független rokkantságból eredő rokkantsági 
nyugdíját, ha továbbszolgálóként eltöltött szolgá
lati viszonya hat hónapnál kevesebb, havi 1400,— 
Ft illetmény alapulvételével kell megállapítani, 
amennyiben az részére kedvezőbb.
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68. A továbbszolgáló tiszthelyettest e minőségben el
töltött szolgálati ideje alapján nyugdíjkiegészítés 
abban az esetben is megilleti, ha bevonulását meg
előzően hat hónapon át nem állott munkaviszony
ban.

78, Ha a nem hivatásos állományú bevonulása előtt munka- 
viszonyban állt és katonai szolgálati ideje alatt katonai 
kötelmekkel összefüggő balesetet szenvedett és ebből 
kifolyólag munkaképességének csökkenése a 67 száza
lékot eléri, vagy meghaladja, 24. életévének betöltése
kor rokkantsági nyugdíjának módosítását kérheti. Eb
ben az esetben a nyugdíj összegét olyan munkabér figye
lembevételével kell megállapítani, amelyet a sérültnek 
bevonulása előtti munkakörében foglalkoztatott dolgo
zó 24. életévének betöltésekor átlagosan megkeres.

69. A 24. életév betöltése után járó rokkantsági 
nyugdíj alapulvételével kell a családtagok nyug
ellátását m egállapítani abban az esetben is, ha a 
rokkantsági nyugdíjas meghal, mielőtt nyugdíját 
a 24. életév betöltésekor figyelembe vehető mun
kabérátlag alapulvételével módosították volna.

79. A nem hivatásos állományú rokkantsági nyugdíjának 
folyósítására és munkaviszony, illetőleg keresőfoglalko
zás esetén történő korlátozására a hivatásos testületi 
tagok rokkantsági nyugdíjának folyósításáról szóló ren
delkezések az irányadók.

Baleseti járadék
i

80. A nem hivatásos állományút a hivatásos testületi tagok
ra vonatkozó feltételek szerint és mértékben, baleseti 
járadék illeti meg.

ÁBTL-4.2.-10-990/1964/41
— 40 —



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

70. A baleseti járadék alapjául szolgáló illetmény
átlag, illetőleg m unkabérátlag számításánál a 44. 
pont rendelkezéseit is alkalmazni kell.

/
82. A baleseti járadékot, a szolgálat tartama alatt, valamint 

a szolgálat megszűnése után munkaviszony létesítése, 
vagy keresőfoglalkozás folytatása esetén is korlátozás 
nélkül folyósítani kell.

A nem hivatásos állományúak családtagjainak nyugellátása
^ *

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

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

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

86. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj összegének megálla
pítására, úgyszintén a családtagokat megillető nyugel
látások együttes összegére, valamint a nyugellátások 
folyósítására egyebekben a hivatásos testületi tagok és 
nyugdíjasok családtagjainak nyugellátására vonatkozó 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
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Testületi feladatok ellátására bevont személyek nyugellátása

87. Azt az önkéntes rendőrt, valamint azt az önkéntes tűz
oltót, akinek hivatása teljesítése közben, vagy követ
keztében keletkezett balesetből (sérülésből) eredően 
munkaképessége csökken, a nem hivatásos állományú- 
akra vonatkozó rendelkezés szerint baleseti járadék, 
illetőleg rokkantsági nyugdíj illeti meg.

88. A nem hivatásos állományúakra vonatkozó rendelkezé
sek szerint baleseti járadék, illetőleg rokkantsági nyug
díj illeti meg azt a polgári személyt is akinek munka- 
képessége a testületek szolgálati feladatainak ellátásá
ban való közreműködés közben, vagy következtében ke
letkezett baleset (sérülés) miatt csökkent.

89. Ha a 8 7 —88. pontban említett személy az ott említett 
okok következtében meghal családtagjait a nem hiva
tásos állományúakra vonatkozó rendelkezés szerint 
nyugellátás illeti meg. Nyugellátás illeti meg a 8 7 —88. 
pont alapján rokkantsági nyugdíjban részesülő személy 
családtagjait abban az esetben is, ha a rokkantsági 
nyugdíjas halála nem a közreműködés során keletkezett 
baleset, vagy betegség következménye.

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

Kivételes nyugellátás

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

Továbbszolgáló tiszthelyettesek szolgálati nyugdíja

92. A hivatásos testületi tagokra, vonatkozó rendelkezések 
szerint szolgálati nyugdíj illeti meg azt a továbbszol
gáló tiszthelyettest, aki a jelen határozat hatálybalépé
sekor 35. életévét betöltötte és legalább harmadszor 
vállalt négyévi továbbszolgálatát teljesíti, ha leszere
léskor 25 évi szolgálati idővel rendelkezik. /

93. A 92. pont hatálya alá tartozó továbbszolgáló tiszthe
lyettesek szolgálati nyugdíjához megkívánt szolgálati 
idő számítására az Elnöki Tanács 1959. évi 105. számú 
határozata 38. pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

94. A 92. pont hatálya alá tartozó továbbszolgáló tiszthe
lyettesek szolgálati nyugdíjának megállapítására és fo
lyósítására, valamint a szolgálati nyugdíjas családtag
jainak nyugellátására a hivatásos testületi tagokra vo
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

71. A H. alapján szolgálati nyugdíjra nem jogosult 
továbbszolgáló tiszthelyettesek részére a  társa
dalombiztosítási nyugdíjról szóló jogszabályok
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szerint a testületi szolgálatban (továbbszolgáló ál
lományban) eltöltött idő beszámításával — az 
egyéb feltételek fennállása m ellett — a társadalom 
biztosítási szervek állapítanak meg nyugdíjat.

Jogosultságot kizáró és korlátozó okok

95. A 3142/1962. (V.17.) Korm. számú határozattal hatá
lyát vesztette.

t 1
96. A jogosultat csak egy nyugellátás illeti meg; az, aki* 

több nyugellátásra jogosult, ezek közül választhat.

72. A szolgálati nyugállományba helyezés e korláto
zás szempontjából csak attó l az időponttól vehető 
figyelembe, amelytől a nyugellátás folyósítását 
m egindítják.

96 /A . A 3 /A . pontban meghatározott választás joga a jo
gosult elhalálozása esetén, annak családtagját is meg
illeti abban az esetben is, ha a jogosult az 55. éves élet
korának betöltése előtt halt meg.

97. A 96. pont rendelkezésétől eltérően az az özvegyi nyug
díjra jogosult nő, aki saját jogán is jogosult nyugdíjra, 
kérheti választott nyugellátásának kiegészítését a má
sik nyugellátás összegével, de legfeljebb 7 0 0 ,— Ft-ra. 
Ezt a rendelkezést alkalmazni kell abban az esetben is, 
ha az özvegyet megillető egyik nyugellátást nem a je
len határozat alapján állapították meg.

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

99. Nem jogosult rokkantsági nyugdíjra, illetőleg baleseti 
járadékra az, aki rokkantságát, vagy sérülését szándé
kosan maga okozta. '

Nem jogosult nyugellátásra az a családtag, aki a testü
leti tag, illetőleg nem hivatásos állományú (vagy nyug
díjas) halálát, szándékosan idézte elő.

Nyugellátások megállapítása

100. A jelen határozat alapján járó nyugellátásokat — a 
nyugdíjasok családtagjainak nyugellátása és^a kivéte
les nyugellátás kivételével — a Belügyminisztérium hi
vatalból állapítja meg.

73. A nyugállományba helyezést minden esetben sze
mélyi állományra vonatkozó parancsban 'kell el-** 

^rendelni. . «. ,

74. A határozat alapján járó nyugellátások:
' szolgálati nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti

járadék, valamint a testületi tag és a nem hivatá
sos állományú halála esetén özvegyi nyugdíj, árva
ellátás, szülői nyugdíj m egállapítása, a nyugállo
mányba helyezést elrendelő parancs (Sérülési jegy
zőkönyv, a sérülés minősítéséről készült jegyző
könyv) alapján — a kivételes nyugellátáson kívül
— a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség fel
adata.

A kivételes ellátással kapcsolatos ügyeket a BM 
Személyügyi Csoportfőnökség intézi.
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75. A személyi állományra vonatkozó parancsnak —- 
az egyéb szükséges adatokon kívül — tartalm az
nia kell:

a) a nyugállományba helyezés okát ("szolgálat 
felső korhatárának elérése" , ,,50%-os, vagy 
ezt meghaladó munkaképességcsökkenés” ,
" egészségügyi okok következtében szolgálatra, 
való alkalm atlanság" , "átszervezés" ,  "más 
minisztériumhoz, szervhez történő átadás" ; 
" fegyelmi úton való elbocsátás" , "végrehajt
ható szabadságvesztésre ítélés" , " rendfokozat
tól megfosztás" , "saját kérelem " ), >
67%-os és ezt meghaladó mértékű munkaké
pesség-csökkenés esetén " Rokkantsági nyugállo
mányba helyezem" kifejezést kell alkalmazni.

b) az átmeneti ellátás engedélyezését, amennyiben 
a jogosultság fennáll. Ezt az állományparancs
ban „a 10- 990/1964 . számú utasítás 
pontjának megfelelő átmeneti ellátásra jogo
su lt” kifejezéssel kell feltüntetni.

76. Az egyes ellátások megállapításához szükséges 
adatokat, iratokat a nyugállományba helyezés, 
illetve állományból való törlésről szóló állomány
parancs kézhezvételét követően — legkésőbb 30 
napon belül -  a BM Terv és Pénzügyi Csoport
főnökséghez kell felterjeszteni.

77. Az egyes ellátások m egállapítására vonatkozó el
járási szabályok a kö'vetkezők:

1. Általában:
az állományilag illetékes pénzügyi szerv a 
nyugállományba helyezésről, illetve állomány
ból való törlésről szóló állományparancs kéz
hezvétele után azonnal köteles az érdekeltek-
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kel érintkezésbe lépni, . személyes megkérde
zésük, továbbá bem utatott okmányaik, vala
mint a vonatkozó állományparancs és az illet
ményszámfejtés adatai alapján megfelelő adat- 
szolgáltató lapot kiállítani.
Az adatszolgáltató lap a nyugdíj m egállapítá
sának alapját képezi, ezért abba csak teljesen 
megbízható és kellően ellenőrzött adatokat 
szabad bejegyezni. Téves, vagy valótlan ada
tokból eredő jogtalan nyugdíjm egállapítás és 
folyósítás esetén, a mulasztókkal szemben fe
gyelmi és anyagi felelősségrevonást kell al
kalmazni.

2. A testületi tagok és családtagjaik nyugellátá
sának megállapításához nyugdíjnemek szerint 
az alábbi iratokat kell felterjeszteni:

a) Szolgálati nyugdíj:
. —  1. számú "Adatszolgáltató lap” ,

— nyugállományba helyezésről szóló állo
mányparancs, '

— szolgálati idő kezdetének m egállapításiról 
szóló igazolás,

— 25. szolgálati év betöltését megelőző 12 
havi illetmény egyhavi átlagának rögzíté
séről szóló igazolás,

— " Kérdőív a fegyveres testületi nyugdíj fo
lyósításához"

családi pótlékra jogosult gyermekek esetén:
— " Családi pótlék folytatólagos igénylésére 

jogosító igazolvány"
egészségügyi okból 55. életéve előtt nyugállo
mányba helyezett testületi tag esetében:
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— M unkaképességcsökkenést Véleményező 
Orvosi Bizottság szakvéleménye

— Felülvizsgálati (FUV) táblázat.

b) Rokkantsági nyugdíj:
— 2. számú "Adatszolgáltató lap" ,

— nyugállományba helyezésről szóló állo
mány parancs,

— szolgálati idő kezdetének megállapításáról 
szóló igazolás,

— M unkaképességcsökkenést Véleményező 
Orvosi Bizottság szakvéleménye,  ̂ ĵfl

— Felülvizsgálati (FÜV) táblázat,
— " Kérdőív a fegyveres testületi nyugdíj fo

lyósításához" ,

ha a rokkantság szolgálattal összefüggő baleset,
(sérülés) vagy betegség következménye:
— " Sérülési jegyzőkönyv" , valamint

— a sérülés minősítéséről készült jegyző
könyv

családi pótlékra jogosult gyermekek esetén:
lásd a) alpont.

c) Baleseti járadék:

— 3. számú "Adatszolgáltató lap" ,
— Munkaképességcsökkenést Véleményező 

 Orvosi Bizottság szakvéleménye,
— „Sérülési jegyzőkönyv” ,
— a  sérülés minősítéséről készült jegyző

könyv.

1
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d) Özvegyi nyugdíj:

— 4. számú "A datszolgáltató lap" ,

— az elhalálozásról (állományból való törlés
ről) szóló állományparancs,

— halotti anyakönyvi kivonat,
— házassági anyakönyvi kivonat,

— árvák születési anyakönyvi kivonata,
— a;z özvegy lakóhelye szerint illetékes tanács 

igazolása arról, hogy férjével halálakor kö
zös háztartásban élt, illetőleg a halál idő
pontját megelőzően mióta nem éltek együtt,

— az özvegy által kiállított nyilatkozat arról, 
hogy férjének elvált felesége, vagy más há
zasságból származó kiskorú gyermeke, vagy 
háziasságon kívül született olyan gyermeke 
van-e, aki után a bíróság tartásdíj fizetésére 
kötelezte, (amennyiben em lített körülmé
nyek fennállnak, úgy a nyilatkozat tártál-/
mazza előbbi felsorolás alá tartozók nevét, 
lakcímét, a válásra és a tartásdíj m egítélé
sére vonatkozó adatokat),

x — 16 éven felüli, de 19 éven aluli közép-, 
vagy középfokú iskolai tanulmányokat foly
tató gyermek esetében: a továbbtanulásról 
szóló igazolás,

amenyiben az elhalálozás szolgálattal összefüg
gő baleset, (sérülés) vagy betegség következ
ménye:

— " Sérülési jegyzőkönyv" , valamint
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— a sérülés minősítéséről készült jegyző
könyv,

ha az özvegy esetleg rokkant:
— Munkaképességcsökkenést Véleményező 

Orvosi Bizottság szakvéleménye.

e) Szülői nyugdíj:
— 4. számú "Adatszolgáltató lap" ,

— az özvegyi nyugdíj megállapításához előírt 
okmányok közül a vonatkozó iratok,

— az „A datszolgáltató lap”-hoz csatolni kell a 
lakóhely szerint illetékes tanács igazolását 
arról, hogy az elhalt a szülőt (nagyszülőt) 
elhalálozását megelőző egy éven át egész
ben, vagy túlnyomó részben eltartotta.

f) Árvaellátás:

— 4. számú „Adatszolgáltató lap” vonatkozó 
pontjait kell kitölteni és az adatokat okmá
nyokkal igazolni.

3. A nem hivatásos állományúak, illetőleg a testü
leten kívüli személyek rokkantsági nyugdíjá
nak, baleseti járadékának, valamint elhalálozá- 

. suk esetén családtagjaik részére járó ellátások
nak m egállapítására vonatkozó eljárási szabá
lyok a  következők:

a) a rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék 
megállapításához az 5. számú "A datszolgál
tató  lap"-ot kell kitölteni. Ehhez:

— a M unkaképességcsökkenést Vélemé
nyező Orvosi Bizottság  szakvéleményét,
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— Felülvizsgálati (FÜV) táblázat,

rokkantsági nyugdíjra jogosultság esetén:
— " Kérdőív a fegyveres testületi nyugdíj 

folyósításához" elnevezésű és szabály
szerűen kitöltött nyomtatványt,

amennyiben a baleset, (sérülés) vagy beteg
ség szolgálattal összefüggő baleset követ
kezménye:

a " Sérülési jegyzőkönyv" -et,
— a sérülés minősítéséről készült jegyző

könyvet
kell csatolni.

b) Ebben a pontban felsorolt személyek elhalá
lozása esetén családtagjaik nyugellátásánál 
a 77. pont 2/d), e), f) alpontjaiban foglalta
kat kell értelem szerűen alkalmazni.

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

78. A testü leti tagok orvosi felülvizsgálata (MUCSÖ, 
 FÜV), egészségügyi ellátása, sérülések esetén a

„Sérülési jegyzőkönyv” , valamint a sérülés minő
sítéséről készült jegyzőkönyv felvétele tekinteté
ben, — jelen utasításban nem szabályozott kérdé
sekben — az egészségügyi szervek erre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.

79. A leszerelt testületi tagok, a nem hivatásos állo
mányúak, továbbá a testületen kívüli személyek és 
ezek családtagjai, munkaképességének felülvizs
gálatáról a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 
intézkedik.
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8 0 . A 79. pontban em lítettek felülvizsgálatával kap
csolatos utazási, élelmezési és szállásköltség, vala
mint keresetveszteség m egtérítéséről az 5 /1959 . 
(V. 8.) Mü. M. számú rendelet 2 2 2 - 223. §-ai sze
rin t az SZTK-nak a M unkaképességcsökkenést  Vé
leményező Orvosi Bizottság székhelye szerint ille
tékes helyi szerve a BM terhére intézkedik.

81. A testületi tagoknak nyugállományba helyezésük, 
illetve leszerelésük és a nem hivatásos állományú- 
aknak leszerelésük előtt nyugellátásuk m egállapí
tásával, orvosi felülvizsgálatukkal kapcsolatosan 
felm erült utazása szolgálati utazásnak minősül, ré
szükre tehát a vonatkozó rendelkezésekben megha
tározott utazási költséget és esetleges szálláskölt
séget meg kell téríteni.

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

83. Ha a  nem hivatásos állományt ö nkéntes rendőrt, 
illetőleg önkéntes tűzoltót szolgálata alatt baleset 
(sérülés) éri, erről sérülési jegyzőkönyvet kell fel
venni a 78. pontban előírtak szerint.

84. Ha a sérült a  baleset következtében meghalt, a 
" Sérülési jegyzőkönyv"-höz csatolni kell a " Bon
colási jegyzőkönyv"-et, valamint a     "Halottvizsgála

ti jegyzőkönyv"-et is.

85. Abban a kérdésben, hogy a baleset (betegség) szol
gálati eredetűnek minősül-e, a BM Egészségügyi
i
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Osztály, a BM Személyügyi Csoportfőnökség és a 
BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség egy-egv 
tagjából álló bizottság dönt.

86. A testületi tag  munkaképességcsökkenése vagy 
megrokkanása, illetőleg elhalálozása akkor szol
gálati eredetű, ha áz a szolgálati kötelezettségek 
teljesítésével összefüggésben keletkezett baleset, 
vagy szolgálati betegség következménye.

Szolgálati betegségnek a 67 /1958 . (XII. 24.) 
Korín. Számú rendelet 0. §-ához kiadott ,,A kár
talanításra igényt adó foglalkozási betegségek 
jeg y zék é ib en  felsorolt betegségeket kell tekin
teni.

87. Az egészségi okból leszerelt testületi tag, 
illetőleg nem hivatásos állományú esetében 
ha részére rokkantsági nyugdíj azért nem volt 
m egállapítható, m ert munkaképességcsökkenés 
nem állt fenn, illetve az, a rokkantság mértékét 
nem érte el, erről határozatot kell hozni. Ebben 
utalni kell arra, hogy nyugdíjjogosultságát a  BM 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség ú jra elbírálja, 
ha a  leszerelést követő két éven belül kórház, vagy 
rendelőintézet illetékes szakorvosa által kiállított 
bizonyítvánnyal állapotának rosszabbodását iga
zolja.

88. Ha az egészségi okból leszerelt nem hivatásos ál
lományú részére rokkantsági nyugdíj az előírt 
szolgálati idő hiánya m iatt nem volt m egállapít
ható, a határozatban utalni kell arra, hogy a lesze
relt a szükséges szolgálati idő megszerzésének iga
zolása esetén, nyugdíj igényét a  társadalombizto
sítási nyugdíj m egállapítására illetékes polgári 
szervnél terjesztheti elő.
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102. A nyugellátás megállapítása tárgyában hozott határo
zat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon be
lül lehet a belügyminiszterhez fellebbezni. A belügy
miniszter személyes hatáskörében hozott döntése ellen 
további jogorvoslatnak helye nincs.

89. A BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség a 
nyugdíjjogosultság elbírálása tárgyában hozott 
határozata ellen az érdekelt, a határozat kézhez
vételétől számított 15 napon belül hozzám felleb
bezhet. A fellebbezést a BM Terv- és Pénzügyi 
Csoportfőnökséghez kell benyújtani.

90. Szolgálati és rokkantsági nyugdíj m egállapítása 
során határozatot kell hozni a családi pótlékra és 
a házastársi pótlékra vonatkozóan is.

Nyugellátások folyósítása

103. A jelen határozat alapján járó nyugellátásokat az Or
szágos Nyugdíjintézet folyósítja.

104. A nyugállományba helyezett hivatásos és továbbszolgáló 
testületi tagok szolgálati vagy rokkantsági nyugdíjának 
illetve az elhalt testületi tagok családtagjai részére járó 
ellátásnak folyósítását a nyugállományba helyezés, illet
ve a meghalt testületi taggal az elhalálozás időpontjá
ban együttélt nyugellátásra jogosult családtagja részé
re havonként a testületi tag nyugállományba helyezése, 
illetve elhalálozása előtti hónapban kapott összilletmé-
nyének megfelelő összeget kell kifizetni.

i
91. A két havi illetményt a pénzügyi szolgálat utólag, 

az illetmények számfejtésére és folyósítására vo
natkozó szabályok szerint köteles a nyugállo
mányba helyezett testületi tag részére folyósítani.
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Ha a testületi tag m eghalt,-a két havi illetményt 
az előbbiek szem előtt tartásával annak részére 
kell kifizetni, aki az elhalt után ellátásra jogosult.
Az elhalálozás időpontjában az elhalttal együtt
élő családtagok a két havi illetményre, a követke
ző sorrendben jogosultak: özvegy (élettárs), árva, 
szülő. f

92. A két havi illetményre jogosult családtagok ré 
szére kifizetett illetmény összegéből, az elhalt 
illetményét terhelő és c két hónapra esedékes tar 
tozásokat le kell vonni.

*93. A testületi tag halála után két hónapi illetmény
ben részesülő özvegy részére járó ideiglenes öz
vegyi nyugdíj folyósítását a haláleset évforduló
jának napját magában foglaló hónap utolsó nap
jával kell megszüntetni.

94. X  leszerelés után megrokkant testületi tag, illető
leg nem hivatásos állományú részére   já ró ro k k an t
sági nyugdíjat, a rokkantság orvosi megállapítását 
magában foglaló hónap első napjától kezdve — 
legfeljebb azonban az állapotrosszabbodás bejelen
tését megelőző három hónapra visszamenőleg — 
kell folyósítani.

95. Ha a rokkantsági nyugdíjra jogosult leszerelési 
segélyt kapott, a rokkantsági nyugdíjat legkoráb
ban a leszerelési segéllyel való ellátottság meg
szűnését követő naptól kezdve kell folyósítani.

96. Ha a rokkantsági nyugdíjra jogosult táppénzben 
részesült , a rokkantsági nyugdíjat legkorábban 
a táppénzsegélyezés befejezését követő naptól kell 
folyósítani.
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105. A nem hivatásos állományú részére járó rokkantsági 
nyugdíjat a leszerelést, illetőleg a táppénzsegélyezés 
befejezését követő naptól kezdődően, ha pedig a meg
rokkanás a leszerelést követően állt be, a megrokkanás 
orvosi megállapítását magábafoglaló hónap első napjá
tól kezdve kell folyósítani.
A nem hivatásos állományú után járó özvegyi nyugdí
jat, árvaellátást és a szülői nyugdíjat annak a hónap
nak az első napjától kezdve kell folyósítani, amelyben 
az igényjogosultság feltételei beállottak.

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

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

97. Az Országos Nyugdíjintézet állapítja meg a  csa
ládi pótlékot és a házastársi pótlékot abban az eset
ben, ha a szolgálati-, illetőleg a rokkantsági nyug
díj m egállapítása után válik a nyugdíjas erre jo
gosulttá.

98. Az Országos N yugdíjintézetnek a nyugdíjigény el
bírálásáról hozott határozata ellen a határozat kéz
hezvételétől számított 15 napon belül az érdekelt 
hozzám fellebbezhet. A fellebbezést, az Országos 
Nyugdíjintézethez kell benyújtani. Döntésem ellen 
további jogorvoslatnak helye nincs.

A nyugdíjasokat megillető szolgáltatások

108. A jelen határozat és a korábbi jogszabályok alapján 
megállapított szolgálati nyugdíjban és rokkantsági nyug
díjban részesülő személyeket — az 1958. évi 40. számú
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törvényerejű rendelet alapján megállapított öregségi és 
rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekre előírt 
feltételek szerint és mértékben — családi pótlék és há
zastársi pótlék illeti meg.

109. A betegségi biztosítás természetbeni és pénzbeni szol
gáltatásai, a jelen határozat alapján nyugellátásban ré
szesülőket ugyanolyan mértékben és feltételekkel illetik 
meg, mint az 1958. évi 40. számú törvényerejű rendelet 
alapján megállapított nyugellátásban részesülőket.

Egyes természetbeni szolgáltatások nyújtása tekinteté
ben a belügyminiszter — hatáskörén belül — eltérően 
is rendelkezhet.
*f
99. A szolgálati kötelmekkel összefüggő sérülésekből 

eredő fogyatkozások esetén szükségessé vált gyó
gyászati segédeszközök térítésm entes kiadására 
jogosító igazolást a BM Terv- és Pénzügyi Cso
portfőnökség adja ki.

100. A szolgálati, illetőleg rokkantsági nyugállomány 
ba helyezett testületi tagok részére rendszeresítptt 
igazolványt, valamint családtagjaik részére az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogo-

* sító " Igényjogosultsági igazolvány"-t a BM sze
mélyügyi szervek adják ki.

A korábbi jogszabályok alapján megállapított 
nyugellátások felemelése

110. A jelen határozat hatálybalépését megelőzően a 6 0 2 9 /
1955. Mt. h. számú határozaton alapuló úgy sajátjogú, 
mint származékos ellátásokat 1960. január hó elsejével 
25 százalékkal fel kell emelni, azonban az így felemelt:
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a) szolgálati és rokkantsági nyugdíj a havi 1000,— 
Ft-ot,

b) özvegyi és szülői nyugdíj a havi 500 ,— Ft-ot 

nem haladhatja meg.

111. A szolgálati és rokkantsági nyugdíjnak a 110. pont sze
rint felemelt összege havi 5 0 0 ,— Ft~nál kevesebb nem 
lehet.

Az özvegyi nyugdíjnak a 110. pont, illetve a 48 /1962 . 
(XII. 24.) Korm. számú rendelet szerint felemelt összege , 
havi 350, —Ft-nál kevesebb nem lehet.

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

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

114. A jelen határozat hatálybalépését megelőzően a katonai 
rendfokozatúak részére megállapított 13- 365/1952. 
BM számú határozaton alapuló nyugdíjakat 1960. janu
ár hó 1-ével, a következők szerint kell módosítani:

a) a szolgálati és rokkantsági nyugdíjat 25 százalékkal 
kell felemelni azzal, hogy a felemelt nyugdíj a 110. 
és 111. pontban meghatározott legmagasabb, illetve 
legalacsonyabb ellátási összegeknél több, illetve ke
vesebb nem lehet. A felemelt nyugdíjat azonban 
csak' annak a nyugdíjasnak lehet folyósítani, aki
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1960. január hó elsején munkaviszonyban nem állt, 
illetve ezen időpontban fennálló munkaviszonya meg
szűnt, vagy megszűnik. A felemelt nyugdíjat 1960. 
január hó elsejétől, illetve a munkaviszony megszű
nését követő hó első napjától lehet folyósítani,

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

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

101. A H. 112 — 114. pontjaiban foglaltak végrehajtá
sánál, ¡a 3102/1960. (IV. 14.) Korm. sz. határozat 
hatálybalépésének, illetve kihirdetésének időpont
já t kellett alapulvenni.

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

116. A korábbi jogszabályok alapján megállapított és 175 
» Ft-ot el nem érő árvaellátásokat 175,— Ft-ra, a szülöt

ten árvák 2 50 ,— Ft-ot el nem érő árvaellátását pedig 
2 5 0 ,— Ft-ra fel kell emelni.

A nyugdíjazást követően szerzett szolgálati időre járó 
nyugdíjkiegészítés

117. A szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása 
után szerzett szolgálati időre a nyugdíjast nyugdíjkiegé
szítés illeti meg. A nyugdíjkiegészítést csak a munka-
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viszony megszűnése után lehet kérni. Az ilyen kérelmet 
legkorábban azonban a nyugdíjas 55. életévének betöl
tése után lehet előterjeszteni.
Kivételt képez ez alól a nyugdíjasnak a fegyveres testü
let hivatásos állományában szerzett újabb szolgálati 
ideje.

A nyugdíjat az ezen szolgálati idő után járó nyugdíj
kiegészítéssel a szolgálati viszony megszűnésekor fe l. 
kell emelni.
A nyugdíjkiegészítés a kérelem előterjesztését követő 
hónap első napjától jár. /

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

119. A nyugdíjas halála után a családtagok kérelmére á
117- 118. pont rendelkezéseit a nyugellátások megál
lapításánál megfelelően alkalmazni kell.

Egyéb rendelkezések

120. A jelen határozat alapján járó nyugellátások megállapí
tásánál és folyósításánál — a határozatban nem érintett 
esetekben — az 1958. évi 40. számú törvényerejű ren
delet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

121. A jelen határozat rendelkezéseit az 1960. évi január 1. 
napjától kell alkalmazni, az 1959. évi január hó 1. nap
ja és az 1959. december hó 31. napja közötti időben 
nyugállományba helyezett (leszerelt) testületi tagok 
nyugdíját, valamint ugyanezen idő alatt meghalt testü
leti tagok családtagjainak megállapított nyugellátásokat

— 60 -

ÁBT-4.2.-10-990/1964/61



e határozat rendelkezéseinek megfelelően ,az 1980. évi 
január hó 1. napjáig visszamenő hatállyal újból meg kell 
állapítani.
Hatálybalépésével egyidejűleg a 13- 365/1952 . BM 
számú utasításnak a katonai rendfokozatukra vonatkozó 
rendelkezései, valamint a 6029/1955 . számú miniszter- 
tanácsi határozat hatályát veszti.

102. A 3102 /1960 . (IV. 14.) Korm. számú határozatnak 
a 3112/1964. (III. 18.) Korm. számú határozattal 
módosított, illetőleg m egállapított 3., 3 /A ., 4., 
10/A ., l 0/B ., 32., 39., 44., 63., 96/A ., 111., 
121/A . pontjainak rendelkezései 1964. április hó 
1. napjától hatályosak.

121/A . E határozat rendelkezéseit a büntetés végrehajtás ka
tonai rendfokozatú hivatásos személyi állományára meg
felelően alkalmazni kell azzal, hogy e fegyveres testület 
vonatkozásában a belügyminiszternek biztosított jogkört, 
az igazságügyminiszter gyakorolja.

/ /
Bejelentési kötelezettség

103. A belügyi szerveknél alkalmazott nyugdíjasok al- 
i kalmazását, illetőleg foglalkoztatását — ennek

megkezdésétől számított legkésőbb 8 napon belül
— az Országos Nyugdíjintézethez (Budapest, V . 
Guszev u. 10.) be kell jelenteni.
A bejelentést, az Országos N yugdíjintézet által 
rendszeresített és postahivatalokban kapható for
manyomtatványon kell eszközölni.

104. Bejelentést kell tenni abban az esetben is, ha az al
kalmazott nyugdíjas munkabére megváltozik, vagy 
ha az alkalmazása, illetőleg foglalkoztatása meg
szűnik.
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105. A bejelentést, a nyugdíjast alkalmazó szerv pa
rancsnokának (vezetőjének) kell megtenni.

106. Bejelentést kell tenni a szolgálati, vagy rokkant
sági nyugdíjasnak .is, ha bárhol munkaviszonyba 
lép, vagy keresőfoglalkozást kezd, illetve e minő
ségben munkabére, jövedelme megváltozik, vagy, 
ha munkaviszonya, vagy keresőfoglalkozása meg
szűnik.

122. A jelen határozat végrehajtásáról a belügyminiszter a 
munkaügyi m iniszterrel egyetértésben gondoskodik.

Budapest, 1964. május 26-án.

Benkei András s. k.,
b e lü g y m in isz te r
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A "NYUGDÍJSZABÁLYZAT"-BA N  ELŐFORDULÓ HIBÁK  

HELYESBÍTÉSE:

Az 5, oldalon:

A K orm ányhatározat 3/A. pontja  harm adik  sorának végén; 
az „s” betű helyébe: „ha” szó kerül. .

A 6. oldalon:

A belügym iniszteri végrehajtási u tasítás 6. pontja  ötödik 
sorában; a „kapja” szó helyébe „kapta” szó k erül.

A 15. oldalon:

* A belügym iniszteri végrehajtási utasítás 25. pont m ásodik
bekezdés harm adik  sorában a „vagy” szó kim arad./

.r

Az 52. oldalon: * ' '

A belügym iniszteri végrehajtási u tasítás 83. pontja első 
sorában; az „állom ányt” szó helyébe: „állom ányút” szó 
kerül.

Az 54. oldalon:

A K orm ányhatározat 104. pontjának  ötödik sora „a meg
h a lt” szavak elé a következő szövegrész kerül: „az elhalá
lozás időpontjától szám ított két hónap m úlva kell megkez
deni. E két hónapra a nyugellátásra jogosult testületi tag, 
illetve”
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