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U T A S Í T Á S A

Budapest, 1969. évi július hó 31-én.

A B elügym inisztérium  hivatásos és polgári állom ányának  betegségi 
biztosításból eredő ellá tásá t szabályozó 4642/1966. számú utasításom  
(továbbiakban: Ut.) egyes rendelkezéseit az alapul szolgáló általános 
polgári jogi szabályok változása, valam in t a gyakorla t során  felme
rü lt kérdésekre ado tt állásfoglalásokkal történő kiegészítés m iatt, az 
a lábbiak  szerin t m ódosítom.

1. Az Ut. I. fejezet 5. pont b) alpontjának utolsó fordulata kiegé
szül:

„-  az esetleges tú lm u n k ad íja t és a n y u gd íjjá ru lékka l terhelt 
ju ta lm a t.”

2. Az Ut. I. fejezet 6. pontja a következők szerint módosul:

„A csökkentett illetm ény, illetőleg táppénz a lap jának  m egálla
p ításánál nem  szám ítható be:
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a) h ivatásos állom ányúaknál :

-  a beosztástól, m unkakörtő l eltérő  tevékenységből szár

mazó illetm ény, jövedelem ,

-  az ese tenként folyósíto tt ju talom , prém ium , díjazás.

b) polgári állom ányúaknál:

-  a m unkakörtő l eltérő  tevékenységből szárm azó jövede
lem  és n y u g d íjjá ru lék  levonás alá nem  tartozó eseten
kén ti ju tta tá s .”

3. Az Ut. II. fejezet 27. pontjának második fordulata módosul:

„-  a jövedelm et, az e lta rtás t, az együtté lést a dolgozó írásbeli 
ny ila tkozata  a lap ján  igazoltnak kell elfogadni.”

4. Az Ut. IV. fejezete 42 d) alpontja a következők szerint módosul:

,,A gyerm ek otthoni ápolása, gondozása m ia tt az o tthon tö ltö tt 
időre, legfeljebb 120 napig -  ugyanazon n ap tá ri évben igénybe 
ve tt teljes összegű betegségi illetm énnyel e llá to tt napokkal 
együ tt -  100%-os illetm ény, ezt követően 75%-os csökkentett 
illetm ény fo lyósítható .”

5. Az Ut. IV. fejezet 42/e) alpontja, második mondatának utolsó 
mondatrésze, az alábbiak szerint módosul:

„az érdekelte t a b iztosítás m inden szolgáltatása a szolgálatképte
lenség első nap já tó l kezdve a 41. pont szerin t m egilleti.”

6. Az Ut. IV. fejezet 43. pontjának utolsó két mondata helyett:

„M egszakíto ttnak kell tek in ten i a betegséget, ha a beosztott szol
gálatképessé vá lt és legalább 30 napon át ténylegesen ú jra  dol
gozott. E 30 napba a szabadságon tö ltö tt idő nem  szám ítható  
be. Új betegség esetén a teljes összegű betegségi illetm ény annyi 
nap ra  jár, am ennyi az ado tt nap tá ri évben -  teljes betegségi
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illetm énnyel tö ltö tt napok szám ának figyelem bevételével -  a 
120 napból még fen n m arad t.”

7. Az Ut. IV. fejezet 44. pontja helyett:

„A teljes összegű betegségi illetm ény (120 napi) idő ta rtam ába  be 
kell szám ítani a 42/b)- e) alpontok a lap ján  folyósíto tt 100%-os 
m értékű  betegségi illetm ényt.

A 41. pont szerin t já ró  csökkentett illetm ény idő tartam ánál 
figyelem be kell venni a 42 b)- c), e) alpontok a lap ján  folyósí
to tt 75%-os m értékű  betegségi ille tm ény t.”

8. Az Ut. IV. fejezet 46. pontja f) alponttal egészül ki:

,,f) a gyerm ekgondozás m ia tt folyósíto tt 75%-os m értékű  illet
m ény idő tartam a, m ivel az nem  a beosztott szolgálatképtelen
ségéből adódik .”

9. Az Ut. IV. fejezet 49. pontjának 1. bekezdése, c) alponttal egé
szül ki:

"c) az a), illetőleg b) alpontban  m eghatározott m értékű  -  30 
napot fo lyam atosan m eghaladó -  táppénz a lap jának  m egálla
pításánál figyelem be kell venni a m egbetegedést közvetlenül 
megelőző 12 hónapon belül k apo tt ju ta lom  3/12-ed részét.”

10. Az Ut. IV. fejezet 49. pontjának 2. bekezdése, c) alponttal egé
szül ki:

,,c) H atározo tt vagy ha tá roza tlan  időre szóló m unkaviszonyának 
m egszűnését követő m unkanapon, ak á r ugyanannál, akár 
m ás m u nkálta tónál m unkaviszonyba lép e tt.”

11. Az Ut. IV. fejezet 54. pontjának b), alpontjában:

a hivatkozás " 41/e)” helyett, "42/e)”-re  módosul.

12. Az Ut. IV. fejezet 58- 59., 61. és 63. pontjában:

a „nődolgozó,” „dolgozóra”-ra  m ódosul.
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13. Az Ut. IV. fejezet 60. pontja helyett:

„60. Az 58. és 59. pon tban  foglaltak a lap ján  -  gyerm ekápolás
cím én -  az igényjogosultságot, akkor lehet m egállapítani, ha a
dolgozó:

a) nem  él házasságban, vagy házastársátó l külön él,

b) fé rje  sorkatonai szolgálatot teljesít,

c) házastársa

-  szabadságvesztés b ün te tésé t tölti, b iztonsági őrizetben, vagy 
le ta rtóz ta tásban  van,

-  felsőoktatási in tézm ény nappali tagozatának  hallgatója,

-  testi vagy szellemi fogyatkozása,  vagy betegsége m ia tt előre
lá tható lag  legalább h a t hónapon á t teljesen  m unkaképtelen ,

-  nyugellá tásban  vagy bíróság á lta l e lrendelt kényszergyógy
kezelésben részesül és

keresete  (jövedelme) vagy nyugellá tása  a havi 500.-  F t-o t nem
halad ja  meg;

d) házastársával ugyanabban  a lakásban  lakik, azonban a 
házasság felbontása irá n t bírói e ljá rás van fo lyam atban, vagy 
az életközösség m egszűntetéséből adódóan, bírói íté le t (egyez
ség) a lap ján  ta r tá sd íja t fizet, vagy ta rtá sd íjb an  részesül.

A m ennyiben a dolgozónak é le ttársa  van, az igényjogosultsá
got m egállapítani nem  lehet m indaddig, am íg az együttélés 
fennáll. K ivételt képez, ha a felsorolt feltételek  valam elyi
kével rendelkezik .”

14. Az Ut. IV. fejezet 64. pontjának a) alpontja módosul:

"a) beoszto ttaknál 120 napig  a havi összilletm ény, ezt követően 
ennek 75%-a. E cím en folyósított 100%-os illetm ény id ő ta r
tam át az egyébkénti jogosultsági időbe be kell szám ítan i.”
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15. Az Ut. IV. fejezet 65. pontja új bekezdéssel egészül ki:

„A házastárs testi vagy szellemi fogyatkozását, illetőleg teljes 
m unkaképtelenségét körzeti, rendelőin tézeti, vagy kórházi iga
zolással kell bizonyítani. A kényszer-gyógykezelést bírói h a tá 
rozattal, az egyéb felté te leket anyagi és büntető jogi felelősség 
tuda táb an  te tt  ny ila tkozatta l kell az igénylőnek bizonyítan ia .”

16. Az Ut. IV. fejezet 68. pontjának b) alpontja a következő szö
vegrésszel egészül ki:

„a terhességi, gyerm ekágyi segélyben részesülőket a jutalom , 
illetőleg ju tta tá s  49. pont szerinti átlaga, illetőleg ennek 50%-a 
m egilleti.”

17. Az Ut. IV. fejezet 78- 79. pontja helyett:

„78. A szakszervezeti anyasági segély összegét a tagsági idő és a 
tagdíj osztály alap ján  a szerv szakszervezeti bizottsága h a tá 
rozza meg és folyósítja. A segély igényléséhez a gyerm ek szü
letési anyakönyvi k ivonatá t és a szakszervezeti tagsági könyvet 
kell a szerv szakszervezeti bizottságához ben y ú jtan i.”

18. Az Ut. IV. fejezet 101., valamint a VI. fejezet 157. és 159. pont

jában a költségvetési tétel száma és elnevezése:

„03/74. T ársadalom biztosítási já ru lé k ”-ra  módosul.

19. Az Ut. IV. fejezet 111. pontjában m eghatározott költségvetési 
té te l száma „02/11. Segély”-re módosul.

20. Az Ut. IV. fejezet 112. pontja módosul:

„A közvetlen parancsnok álta l eseten kén t engedélyezhető rend
kívüli anyagi tám ogatás legm agasabb összege szem élyenként 
1 000.-  Ft, legkisebb összege 500.-  F t lehet.”
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21. Az Ut. IV. fejezet 127. pontja a következő bekezdéssel egészül 

ki:

„A szakszervezeti tem etési, anyasági segélyt a szerv szakszerve

zeti bizottsága fo lyósítja .”

22. Az Ut. IV. fejezet 130. pontjának 2- 3. m ondata hatály talan .

23. Az Ut. V. fejezet 139. pontjának b) alpontja a következő bekez
déssel egészül ki:

,,A dolgozó család tag ja  részére k iszo lgálta to tt gyógyászati segéd
eszköz 15%-on felüli árkü lönbözetének m egtérítésére a fentiek  
nem  alkalm azhatók .”

24. Az Ut. V. fejezet 146. és 151. pontjában je lze tt költségvetési tétel 

szám a és elnevezése „03/76. Egyéb szo lgálta tás”-ra  módosul.

25. Az Ut. V. fejezet 147. pontjának első mondata módosul:

„A dolgozó és e lta r to tt családtagjai (feleség, gyerm ek, stb.) olyan 
súlyos megbetegedése, esetén, am ely a BM vagy a Társadalom - 
biztosítási Igazgatóság egészségügyi szolgálata által n y ú jto tt 
lehetőséget m eghaladó kezelést, gyógyászati segédeszközt, ápo
lást kíván, . . . ”

Ezen u tasítás k iadásával lép hatályba. A fo lyam atban  lévő ügyekre
is alkalm azni kell.

PÁL ANTAL s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 1 500 példányban.
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