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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK

1/1976. (III. 18.) BM TOP számú

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE
az állami tűzoltóság területi szervei, 

hivatásos állományú tagjainak nyugellátása 
megállapításával kapcsolatos eljárás szabályairól

A 4/1974. (VIII. 1.) BM szám ú rendele t 9. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalm azás a lap ján  a 22/1971. (VI. 1.) Korm . szám ú 
rende le t és belügym iniszteri vég rehajtási u tasításának  az állam i 
tűzoltóság te rü le ti szervei hivatásos állom ányú tag ja ira  tö rténő  
alkalm azása szabályait és az ügyintézéssel kapcsolatos e ljárást 
— a M inisztertanács Tanácsi H ivatalával egyetértésben  — a kö
vetkezőkben állapítom  meg.

1. Az állam i tűzoltóság te rü le ti szervei hivatásos állom ányú 
tag ja  szolgálati viszonyának az 1971. évi 10. sz. tv r. a lap ján  
nyugállom ányba helyezéssel tö rténő  m egszüntetése, vagy el
halálozása, továbbá az állom ány tag já t é rt baleset esetén a 
22/1971. (VI. 1.) Korm . szám ú rendele t szerin ti sa já t jogú, il
letve szárm azékos ellátások m egállapításához adatszolgálta
tásró l az állom ányilag illetékes fővárosi, m egyei tűzoltópa
rancsnokságnak kell intézkednie.

2. Az adatszo lgálta tást a szolgálati viszony m egszűnésétől — 
baleset esetén a m unkaképesség csökkenést vélem ényező O r
szágos O rvosszakértői In tézet (továbbiakban: OSZI) szakvé
lem ény keltétő l — szám íto tt legkésőbb 15 napon belül a fő-
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városi, m egyei tűzoltóparancsnokságnak a BM T erv és Pénz
ügyi Csoportfőnökség Illetm ény és N yugellátási O sztályához 
(1903 B udapest, P f .: 314.) kell m egküldenie (illetm ényszám 
fejtő  lap nélkül).

3. A hivatásos állom ányúak baleseti já radékának  elb írálásánál 
a BM Tűzoltóság Országos P arancsnokának  3/1975. (III. 13.) 
szám ú általános érvényű  intézkedésével kapcsolatos feladatok 
vég reha jtásá ra  a következők az irányadók.
a) A sérülési jegyzőkönyv szabályszerű elkészítéséért — a 

baleset időpontjá t követő 48 órán belül — annak  a szerv
nek (egységnek) a parancsnoka (vezetője) felelős, am ely
nek  állom ányába a sérü lt tartozik .

b) A baleset, illetőleg betegség szolgálati kötelm ekkel való 
összefüggésének orvosi vélem ényezése a fővárosban a fő
városi tűzoltóparancsnokság orvosa, a m egyékben pedig a 
m egyei R endőrorvosi H ivatal vezetőjének feladata.

c) A baleset, illetőleg betegség szolgálati, vagy nem  szolgálati 
eredetének  m inősítésére — az orvosi vélem ény m érlege
lésével — a fővárosi, m egyei tűzoltóparancsnok jogosult.

d) A m ennyiben a baleset, illetőleg a betegség szolgálati kö
telm ekkel összefüggő, a fővárosi-, m egyei tűzo ltóparancs
nok köteles in tézkedni a m unkaképesség csökkenés OSZI 
által tö rténő  vélem ényeztetésére.

4. A nyugdíj, a hozzátartozói ellátás, illetve a baleseti járadék  
m egállapításához elő írt adatszolgáltatásokhoz szükséges 
nyom tatványokat, ezek k itö ltésének  szabályait, va lam in t a 
csatolandó okm ányokat a m elléklet tartalm azza.

5. Ez az általános érvényű  intézkedés 1976. jú lius hó 1-én lép 
hatályba, egyidejűleg a 137/170— 1974. BM TO P szám ú in téz
kedés h a tá ly á t veszti.

B udapest, 1976. m árcius hó 18.
Dr. FA RK AS GYÖRGY s. k.,

tűzoltó vezérőrnagy 
a BM Tűzoltóság országos 

parancsnoka
Készült: 260 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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Melléklet!

Az 1/ 1976. (III. 18.) BM TOP sz. 
általános érvényű intézkedéshez

Az állami tűzoltóság területi szervei hivatásos állományából nyug
állományba, vagy rokkantsági nyugállományba helyezettek nyugel
látásának, valamint az állományból elhalálozottak hozzátartozói el
látásának, továbbá az állomány tagjai baleseti járadékának megál
lapításával kapcsolatos nyomtatványok, ezek kitöltésé és mellékletei.

1. Az adatszolgáltató lapok
A nyugdíjigény elbírálásához a következő adatszolgáltató lapokat 
kell kitölteni:

a) szolgálati, illetve rokkantsági nyugdíjhoz a 902 056 2001 cikksz. 
nyomtatványt;

b) özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíjhoz a 902 056 2003
cikksz. nyomtatványt;

c) baleseti járadékhoz a 902 056 2002 cikksz. nyomtatványt.

2. Az adatszolgáltató lapok kitöltése
Az adatszolgáltató lapokat, azok hátoldalán levő útm utató figye
lembevételével, értelemszerűen, írógéppel, két példányban kell ki
tölteni a vonatkozó okmányok (személyi igazolvány, állománypa
rancs, illetményszámfejtő lap, stb.) alapján és iktatószámmal kell 
ellátni.

Az adatszolgáltató lapok kitöltése az illetményszámfejtéssel meg
bízott beosztott feladata. A szabályos kitöltést és az adatok he
lyességét a technikai- és anyagi csoportvezető tételesen ellenőrizze. 
A feltüntetett adatok valódiságáért és pontosságáért a kitöltő és 
az ellenőrző egyetemlegesen, anyagilag, fegyelmileg és büntető
jogilag felelős.
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Az adatszolgáltató lapot, a kitöltő és az ellenőrző aláírásán túl, a 
fővárosi, megyei tűzoltóparancsnok (helyettese) aláírásával és kör
bélyegzőjével kell ellátni. A fővárosi, megyei tűzoltóparancsnok 
és helyettese nyugdíjazásával kapcsolatos adatszolgáltató lapot a 
fővárosi, megyei tanács illetékes szakigazgatási szervének vezetője 
írja alá és bélyegzi le.

Az adatszolgáltató lap „nyilatkozat” részét a nyugállományba he
lyezettel (902 056 2001 cikksz.), illetőleg a családtagi ellátás felvé
telére jogosulttal (902 056 2003 cikksz.) kell kitöltetni és aláíratni 
(a „megjegyzés” részében fel kell tüntetni az elhalálozás okát). 
A 902 056 2002 cikksz. nyomtatványt a baleseti járadékot igénylő
nek is alá kell írnia.

3. Az adatszolgáltató lapok mellékletei
Az adatszolgáltató lapokhoz a következő okmányokat kell csatolni:

a) Szolgálati nyugdíj esetén (902 056 2001 cikksz.)

a Szocialista Hazáért Érdemrend adományozásáról, a Par
tizán Szövetségi tagsági igazolványról készített hiteles má
solatot, amennyiben a nyugdíjazott azokkal rendelkezik;

— a nyugállományba helyezést elrendelő állományparancsot;

— a szolgálati idő kezdetére vonatkozó névreszóló eredeti iga
zolást;

— igazolást a jutalmazásról (902 056 2006 cikksz.),

— a 20., ill. a 25. szolgálati év betöltésekori illetményátlag rög
zítéséről szóló igazolást,

— a lakbérhozzájárulás adatairól szóló igazolást (A. 3270—30 
cikksz.), ha a nyugdíjazott lakbérhozzájárulásban részesült;

— a „Családi pótlék folytatólagos igénylésére jogosító igazo- 
lás”-t, ha a nyugdíjazott családi pótlékra jogosult, valamint 
a továbbtanulást igazoló iskolalátogatási igazolást;

— a nyugdíjas tartozásával kapcsolatos iratokat (bírói ítélet, 
OTP letiltás, stb.);

— amennyiben a nyugállományba helyezés egészségügyi okból 
történt, az I. (II.) fokú FÜV Bizottság jogerős határozatát 
(pénzügyi példány) is;
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— az esetleges baleseti járadék megállapításáról szóló határo
zatot és az utolsó havi folyósítási szelvényt.

b) Rokkantsági nyugdíj esetén az a) pontban meghatározottakon 
túl:

— az OSZI szakvéleményét;

— kivonatot az OSZI szakvéleményéből;

— amennyiben a rokkantság szolgálattal összefüggő baleset, 
vagy betegség következménye, a sérülési jegyzőkönyvet 
(902 056 2101 cikksz.) is.

c) Baleseti járadék esetén (902 056 2102 cikksz.)

— a sérülési jegyzőkönyvet (902 056 2101 cikksz.);

— az OSZI szakvéleményt;

— a kivonatot az OSZI szakvéleményéből;

— a jutalmazással kapcsolatos igazolást (902 056 2006 cikksz.).

(Ha a balesetről a baleset időpontja után közvetlenül sérülési 
jegyzőkönyv nem készült és azt követően már 2 év eltelt, a 
baleset igazolására az utólagosan felvett sérülési jegyzőkönyv
höz egykorú iratokat — orvosi leletek, rendőrhatósági iratok, 
stb. — is csatolni kell. Csak tanúk vallomása nem fogadható el.)

d) Hozzátartozói nyugellátás esetén (902 056 2003 cikksz.)

— a szolgálati viszony elhalálozás miatti megszüntetéséről 
szóló állományparancsot;

— az elhunyt szolgálati idejének kezdetére vonatkozó névre
szóló igazolást;

— igazolást a jutalmazásról (902 056 2006 cikksz.);

— az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (eredeti példányt);

— a parancsnoki igazolást az özvegyi nyugdíj, illetve árvaellá
tás jogosultságának elbírálásához (902 056 2007 cikksz.);

— az elhunyt házassági anyakönyvi kivonatát (eredeti pél
dány) ;

— az árvák születési anyakönyvi kivonatát (eredeti példány);

— 5 —



— az esetleges baleseti járadék megállapításáról szóló határo
zatot és annak utolsó havi folyósítási szelvényét.

e) A szülői (nagyszülői) nyugdíjra jogosultság esetén

a személyenként külön-külön kiállított adatszolgáltató laphoz:

— az illetékes parancsnok igazolását arról, hogy az elhalt a szü
lőjét (nagyszülőjét) a halálát megelőző egy éven át egészen 
vagy túlnyomórészben eltartotta (902 056 2008 cikksz.);

— amennyiben az apa (nagyapa) a 65., az anya (nagyanya) a 
60., életévét még nem töltötte be és munkaképességcsökke
nése a 67%-ot eléri vagy meghaladja, az erre vonatkozó 
OSZI szakvéleményt;

— amennyiben a szülők (nagyszülők) valamilyen ellátásban 
(nyugdíj, kegydíj, özvegyi ellátás, baleseti járadék, stb.) ré
szesülnek, ennek megállapításáról szóló határozatot és az 
utolsó havi folyósítási szelvényt;

— amennyiben az elhalálozás szolgálati kötelmekkel összefüg
gésben következett be és egyéb nyugellátási irathoz csatolva 
nem lett
— a sérülési jegyzőkönyvet (902 056 2101 cikksz.),
— az OSZI szakvéleményét és annak kivonatát.

A csatolt okmányokat az adatszolgáltató lapon tételesen fel kell 
sorolni.

Amennyiben a nyugellátásra jogosult OTP átutalási betétszámlá
ra kívánja nyugdíját (baleseti járadékát) folyósíttatni, ebben az 
esetben az OTP erre a célra rendszeresített nyomtatványt kitöltve, 
aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, külön kell csatolni az adat- 
szolgáltató laphoz.

4. Az adatszolgáltató lapok és a határozatok nyilvántartása
Az adatszolgáltató lapon szereplő „Illetmény-adatok” kiszámításá
ról illetményrészletezést kell készíteni. Az illetményrészletezést — 
az adatszolgáltató lap másodpéldányával együtt — az érin tett sze
mély ,,illetménytasak”-jában kell elhelyezni.

A nyugellátás (hozzátartozói ellátás, baleseti járadék) megállapí
tásáról szóló, a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség Illetmény 
és Nyugellátási Osztálya által megküldött határozatot, minden
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adat tekintetében tételes ellenőrzés után, nyilvántartásba kell 
venni, majd az érintett személy „illetménytasak”-jába kell elhe
lyezni (irattározni). A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell ta r
talmaznia: sorszám, név, rendfokozat, a nyugdíjazás (elhalálozás, 
baleset) időpontja, az ellátás jellege (szolg. nyugdíj, rokkantsági 
nyugdíj, özvegyi nyugdíj, baleseti járadék, stb.) az ellátás összege, 
a megállapító határozat száma, jegyzet.
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