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A BM kinevezett polgári alkalmazottainak /volt irodai rendfokozatuak/ 

öregségi és rokkantsági nyugdij igényét elhalálozásuk esetén hozzátar

tozóik nyugdij igényét - országosan - a Terv- és Pénzügyi Csoportfő

nökség központilag készitette elő és a Budapesti Társadalombiztosítá

si Igazgatóság birálta el.

A nyugdij igények gyorsabb elbírálása, valamint a nyugdíjmegállapító 

társadalombiztosítási szerv ezzel kapcsolatos ügyvitelének egyszerű

sítése érdekében - a SzOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága - a 

BM kinevezett polgári alkalmazottainak öregségi és rokkantsági, vala

mint elhalálozásuk esetén hozzátartozóik 197 3. február 1. után kelet

kezett nyugellátási igényét a továbbiakban a nyugdij igénylő lakóhe

lye szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatóság /kirendeltség/ 

hatáskörébe utalta.

Az illetékes társadalombiztosítási igazgatóságok /kirendeltségek/ ha

táskörébe tartozik ezután az olyan önkéntes rendőr, önkéntes tűzoltó 

és a testületi feladatokba bevont polgári személy nyugdíjigényének el

bírálása is, aki a testületi tevékenységben való közreműködés során, 

vagy következtében sérült meg, illetve vesztette életét. Ezek eseté

ben a baleset /betegség, haláleset/ szolgálati feladatokkal való ösz- 

szefüggését - a nyugdíjigény előkészítésekor - a sérülési jegyzőkönyv 

alapján kell igazolni.

A SzOT ügyvitelében bekövetkező fenti változások miatt a polgári alkal

mazottak nyugdíjigényének a Belügyminisztérium által történő központi 

előkészítését megszüntetem, s e tevékenységet az illetékes pénzügyi 

osztály /alosztály/ hatáskörébe utalom.
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A BM szerződéses polgári alkalmazottairól való fokozottabb gondoskodás 

érdekében szükséges továbbá, hogy e dolgozók öregségi és rokkantsági 

- elhalálozásuk esetén hozzátartozóik - nyugdij igénye a kinevezett pol

gári alkalmazottakéval azonos módon, ugyancsak elő legyen készítve.

Ezért az eddig nem intézményesen folyó előkészítést az 197 3, február hó 

1. után keletkezett ügyekre általánosan kötelezővé teszem.

A nyugdij igények előkészítését a társadalombiztosítási szerveknél rend

szeresített nyomtatványon kell elvégezni és azokat az igénylő lakóhelye 

szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatósághoz /kirendeltséghez/ 

közvetlenül megküldeni.

Az előkészített iratokhoz - az előterjesztett igénytől függően - az 

Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleményét is 

csatolni kell.

A polgári alkalmazottak nyugdij igénye előkészítésének rendjét, illetve 

a nyugdíjmegállapító eljárás zökkenőmentességét a helyi társadalombiz

tosítási igazgatóság /kirendeltség/ nyugdij osztályával kialakított és 

folyamatosan fenntartott munkakapcsolat utján kell biztosítani.

Fentiekre nézve a SzOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága az 1973. 

évi 1/2. számú /197 3. január hő 16-án kiadott/ köriratában valamennyi 

társadalombiztosítási igazgatóság /kirendeltség/ felé intézkedett.

Utasításommal egyidejűleg a 13.053/1962. BM Terv- és P ü . Főo. számú 

utasítás, valamint a Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 5901/32-1971. 

számú utasítása II. rész 13. pontjában foglaltak érvényüket vesztik.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy a fentiek alkalmazására- a 

pénzügyi osztály /szolgálat/ felé intézkedni szíveskedjék.

Budapest, 1973. február 23.

/: dr. Pál Antal :/ 
r .ezredes 

csoportfőnök
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