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A Belügyminisztérium hivatásos állományának és polgári alkalma
zottainak a betegségi biztosításból e red ő  ellátását a 3135/ 1958. Terv- 
és P ü. Főo. számú utasítás szabályozza. A z utasítás kiadását követően 
a betegségi biztosítás jogi szabályozása körébe tartozó rendelkezésekben 
több módosítás történt.
Ezért a betegségi biztosításon alapuló egyes jogosultságokat és ezek 
érvényesítésével kapcsolatos eljárást -  a társadalombiztosításra vo
natkozó általános rendelkezések alapján -  a következők szerint sza
bályozom.
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I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasításban foglaltakat alkalmazni kell:
a) a testületek

-  hivatásos (beleértve a próbaidős szolgálatot teljesítőket 
is) és

-  továbbszolgáló 
állományú tagjaira,

b) az állandó és az időszaki főfoglalkozású polgári alkalmazot
takra,

c) a  továbbképzésre, átképzésre bevonult tartalékos tisztekre 
és tiszthelyettesekre (őrmester és magasabb rendfokoza- 
túak),

(Az a), c), a la tt meghatározottak továbbiakban: beosztottak, 
a  b) alattiak: alkalmazottak, illetve mindkét kategória össze
vontan: dolgozók).

2. Nem vonatkozik az utasítás:
a) a sorozott állományra, m ert e személyek ellátására a 32/ 

1959. (Eü. K . 21.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései az 
irányadók,

b) a  tartalékos tisztesi (őrvezetőtől szakaszvezetőig) és legény
ségi kiképzésre bevonultakra, m ert a 19/1964. (VIII. 9.) 
Korm. számú rendelet alapján a sorkatonák részére meg
állapított ellátásban részesülnek,

c)  az írásbeli munkaszerződés nélkül foglalkoztatott alkalmi 
munkavállalókra, m ert e személyek a lakóhely szerint

ÁBTL - 4.2. - 4642 /1966 /6 5



illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóságtól kapják a 
betegségi szolgáltatásokat,

d)  a mellékfoglalkozásban, részfoglalkozásban vagy másodál
lásban foglalkoztatott személyekre, kivéve, ha a főfoglal
kozás belügyi szervnél van,

e)  a havi 250,-  F t  vagy annál kevesebb, illetve a napi 10,-  
F t  vagy annál kevesebb m unkadíjban részesülőkre, m ert e 
személyekre nem terjed ki a kötelező betegségi biztosítás.

3. Amennyiben a beosztott a BM-en kívül van mellékfoglalkozá
sú, részfoglalkozású munkaviszonyban, úgy keresőképtelenség 
esetén e foglalkozásból származó munkabére u tán  a betegségi 
szolgáltatásokat a Társadalombiztosítási Igazgatóság illetékes 
kifizetőhelye, illetőleg a területileg illetékes Társadalombizto
sítási Igazgatóság folyósítja.

4. Az alkalmilag foglalkoztatott munkavállaló keresőképtelen
sége esetén, -  attó l függően, hogy a foglalkoztatás a munka- 
vállaló szempontjából fő vagy mellékfoglalkozásnak minősül
-  a területileg illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóság
tól illetőleg kifizetőhelyétől kapja a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokat.
Az alkalmi munkavállalók esetleges betegségi ellátásának 
igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása céljá
ból regiszteres nyilvántartókönyvet kell felfektetni, melybe 
név, születési év, hónap, nap, anyja neve, a foglalkoztatás 
időtartam a és a kifizetett munkabér adatokat kell bevezetni. 
Amennyiben ugyanaz a személy több ízben nyer alkalmazást, 
elégséges az ismétlődő alkalmazás időtartam ának és a kifize
te t t  munkabérnek a feljegyzése.

5. Az utasítás szerinti jogosultságok szempontjából összillet- 
mény alatt:
a) a testületi tagok esetében a családi pótlék nélküli rend

szeres illetményeket, tehát
-  a rendfokozati illetményt,
-  a beosztási illetményt,
-  a szolgálati időpótlékot,
-  a helyettesítési d íjat és
-  minden rendszeresen folyósított, nyugdíj járulékkal t e r 

helt pótlékot,
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b) az alkalm azottak esetében:
-  a munkaköri besorolásnak megfelelő alapbért,
-  a korpótlékot,
-  a helyettesítési d íjat és
-  a családi pótlék kivételével valamennyi rendszeresen 

folyósított (nyugdíjjárulékkal terhelt) pótlékot, to 
vábbá

-  az esetleges túlm unkadíjat 
kell érteni.

6. A csökkentett illetmény, illetőleg táppénz alapjának megálla
pításánál nem szám ítható be:
a) a beosztástól, m unkakörtől eltérő tevékenységből származó 

illetmény, jövedelem (vizsgadíj, fordítói díj, konzíliumi 
díj, újítói díj, más szervtől kapott célprémium stb.),

b) az esetenként folyósított jutalom, prémium, díj (nyereség- 
részesedés, szabadságmegváltás címén adott ju ttatás, jubi
leumi jutalom).

7. Annak a BM dolgozónak az esetében, akinek a BM szervnél 
másodállása, vagy -  a megállapítottnál kevesebb m unka
idejű főfoglalkozása mellett -  mellékfoglalkozása is van, 
az ellátás megállapításakor mindkét illetményét figyelembe 
kell venni, mégpedig:
-  a második állás utáni illetm ényt teljes egészében,
-  a fizikai munkakörben foglalkoztatott mellékfoglalkozású- 

ak illetményét ugyancsak teljes egészében,
-  a szellemi m unkát végzők mellékfoglalkozása u tán  járó 

illetményből azt a részt, amely a mellékfoglalkozású 
munkaidőnek arra a részére jár, amely a főfoglalkozású 
m unkaidőt a munkakörre megállapított törvényes m un
kaidőre kiegészíti.

Az ellátást ezekben az esetekben a hivatásos létszámhelyet 
betöltőkre nézve a beosztottakra, a polgári létszámhelyet be
töltőkre vonatkozóan az alkalm azottakra érvényes szabályok 
szerint kell megállapítani.

8. A betegségi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyvitelt az illet
ményszámfejtő szervek végzik.
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E feladatkörrel kapcsolatban a következő ügyviteli feladatokat 
köteles a számfejtőhely elvégezni:
a) a beosztottak (alkalmazottak) és családtagjaik szolgáltatás

ra  jogosultságának elbírálását;
b) a teljes, illetőleg csökkentett illetmény és a táppénz szám

fejtését és folyósítását;
c) a gyógykezeléssel kapcsolatosan előírt rendelkezések m iatt 

a készpénzszolgáltatás elvonásával kapcsolatos tennivaló
kat;

d) a tartásdíj címén elrendelt letiltás foganatosítását, a kereső- 
képtelenség idejére járó ellátásból;

e) a terhességi- gyermekágyi segély folyósítását a nő beosztott 
(alkalmazott) szülése esetében;

f )  az üzemi baleset, vagy foglalkozási betegség időtartam a 
a la tt járó betegségi készpénzszolgáltatások számfejtését és

folyósítását;
g) a kiszolgáltatott betegségi készpénzszolgáltatásokról az 

előírt számadás vezetését;
h) a Társadalombiztosítási Igazgatóságok által folyósítandó 

szolgáltatások elnyerése céljából történő adatszolgáltatás 
ellátását a következő esetekben:
-  anyasági-, temetési segélyhez „M unkáltatói igazol

vány” ,
-  a szolgálati, illetőleg a munkaviszony megszűnése utáni 

táppénzfolyósításhoz „Munkavállalói igazolvány” ille
tőleg „M unkáltatói igazolvány” ,

-  mellékfoglalkozású, részfoglalkozású, alkalmi munka- 
vállalók részére betegség esetén „Munkavállalói iga
zolvány”

kiállításával.
9. A szolgálatképtelenség elbírálásánál az utasítás szempontjából 

lényeges fogalmak:
a) Baleset: a szervezetet hirtelen, vagy aránylag rövid időn 

á t tartó , az akarattól függetlenül, előre nem várt módon 
ért egyszeri, külső erőbehatás, amely sérülést, vagy halált 
okoz.
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b) Betegség: minden olyan szolgálat- (munka-) képtelenséget 
okozó egészségi ártalom, amely az a) a latti meghatározás 
szerint nem minősíthető balesetnek, illetőleg a baleset 
folyományaként jelentkező szolgálati eredetű betegségnek.

c)  Szolgálati (üzemi) eredetű a baleset: ha a szolgálat közben, 
vagy szolgálaton kívül, de a szolgálattal összefüggő tevékeny
ség kifejtése közben történt. Szolgálati balesetnek kell 
tekinteni azt a balesetet is, amely a beosztottat bárhonnan 
szolgálatba menet, vagy onnan lakására, szállására jövet 
éri (az igénybevehető legrövidebb úton).

d) Szolgálati eredetű foglalkozási betegség: a 67/1958. (XII. 24.) 
Korm. számú rendelet 9. §. II. számú mellékletében sze
replő betegség, továbbá azon betegség, amelynek összefüg
gése szolgálati eredetű balesettel (sérüléssel) minden kétsé
get kizáróan bebizonyítható, akkor is, ha a szolgálati ere- 
detű baleset következtében fellépő betegség hosszabb idő 
eltelte u tán  jelentkezik.

10. A baleset, vagy betegség szolgálati eredetének megállapítására 
a 3112/1964. Korm. számú határozat végrehajtási utasításának
85. pontjával létrehozott bizottság illetékes.
A betegség, vagy baleset m iatt szolgálatképtelenné vált beosz- 
to ttak  egészségügyi felülvizsgálata és a felülvizsgálat utáni 
eljárás az e tárgyban mindenkor érvényes rendelkezések sze
rin t történik.

11. Az alkalm azottakat ért baleset üzemisége, illetve a betegség 
foglalkozásinak minősítése tekintetében a 9/d. a la tt h ivat
kozott Korm. számú rendelet irányadó.

12. A Belügyminisztérium dolgozóinak egészségügyi ellátására 
(betegszabadságára) a mindenkor érvényben levő külön utasí
tás vonatkozik.
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II. FEJEZET

BETEGSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁG

13. A dolgozók és családtagjaik megbetegedésük esetén betegségi 
ellátásra, a dolgozók keresetpótló szolgáltatásokra jogosultak.

14. A betegségi szolgáltatásokra az a családtag jogosult, akit a 
családjogi rendelkezések szerint a dolgozó eltartani köteles, 
amennyiben a dolgozóval közös háztartásban él, vagy nem él 
ugyan közös háztartásban, de eltartásáról a dolgozó részben, 
vagy egészben gondoskodik, illetőleg a dolgozót az eltartásra 
bírói ítélet kötelezi.

15. A 14. pontban foglaltak szempontjából családtag:
a) korára tek in tet nélkül a dolgozó férfi felesége,
b)  60. életévén felül a dolgozó szülője, mostohaszülője, nagy

szülője, valam int a dolgozó nő férje,
c) 16. életévéig, illetőleg tanulm ányai tartam a alatt, de leg

feljebb 24. életéve betöltéséig a dolgozó gyermeke, mos
tohagyermeke, unokája, testvére, unokatestvére.

Amennyiben a b) és c) pontokban em lített személy állandóan 
keresőképtelen, korára tekintet nélkül jogosult a betegségi 
szolgáltatásokra. Az állandó keresőképtelenséget az illetékes 
BM orvos, körzeti rendelőintézeti, kórházi, vagy felülvizsgáló 
orvos igazolásával kell bizonyítani.

16. Jogosult családtagnak kell tekinteni a dolgozó különélő házas
társá t is, ha a dolgozó őt eltartja, és az egyéb feltételek is fenn
állnak. Az elvált házastárs abban az esetben jogosult a család
tagi szolgáltatásokra, ha eltartására a dolgozót jogerős bírói 
ítélet kötelezi.
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17. A családtagokkal azonos betegségi szolgáltatások illetik meg 
azt a dolgozó által e lta rto tt személyt, akivel közös háztartás
ban él. Ezek a következők:
a)  korára tek in tet nélkül a dolgozó férfi élettársa, valam int a 

dolgozó, vagy a dolgozó házaspár háztartását egyedül 
vezető nő,

b) 16. életévéig illetőleg tanulm ányai ta rtam a alatt, de leg
feljebb 24. életéve betöltéséig a dolgozó által e lta rto tt és 
vele közös háztartásban élő gyermek (nevelt gyermek),

c) a dolgozó által e lta rto tt és vele közös háztartásban élő
60. életévén felüli személy.

H a a b) és c) pontban em lített személy állandóan keresőkép
telen, korára tek in tet nélkül jogosult a szolgáltatásokra.
Az állandó keresőképtelenséget a 14. pontban em lített módon 
kell igazolni.

18. A 17. pontban felsorolt személyek -  a dolgozó házaspár ház
ta rtásá t vezető nő kivételével -  abban az esetben jogosultak 
mint családtagok a betegségi szolgáltatásokra, ha a dolgozóval 
együtt is laknak.

19. A dolgozó házaspár háztartását vezető nő az egyéb feltételek 
fennállása mellett is csak abban az esetben jogosult a szolgál
tatásokra, ha nincs a háztartásban olyan 16 évesnél idősebb 
nőhozzátartozó, aki a háztartást keresetveszteség nélkül, vagy 
tanulm ányainak akadályoztatása nélkül elláthatná. Ebben a 
vonatkozásban dolgozó házaspárnak kell tekinteni azokat a 
házaspárokat is, akik közül az egyik, vagy m indketten tá p 
pénzben, vagy nyugellátásban részesülnek, vagy egyikőjük a 
termelőszövetkezet tagja.
A háztartást vezető nő családtagi jogosultsága az előző bekez
désben em lített feltételen felül csak akkor állapítható meg, 
ha:
a) a dolgozó férfinak nincs felesége (élettársa) vagy feleségétől 

különváltan él, vagy feleségével közös háztartásban él 
ugyan, de felesége a háztartás vezetésére testi vagy szellemi 
fogyatkozása, vagy betegsége következtében alkalmatlan,
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b) a dolgozó nő nem él házasságban, vagy férje testi, szellemi 
fogyatkozása vagy betegsége m iatt állandóan keresőképte
len és betegségi illetményben, táppénzben vagy nyugellá
tásban nem részesül.

20. A 14., 16. és 17. pontban em lített személyek közül mint csa-  
ládtag nem jogosult a szolgáltatásokra az, akinek keresete, 
vagy jövedelme a havi 250,-  F t-ot, vagy amennyiben a jöve
delme nyugdíjból, vagy ezzel egy tekintet alá eső ellátásból 
származik, a havi 500,-  F t-o t meghaladja. Ilyen esetben a 
szolgáltatásokat saját jogon veheti igénybe. Az ösztöndíjat is 
jövedelemnek kell tekinteni. Az ösztöndíj összegét az iskola 
igazgatója igazolja.
H a a családtag a mezőgazdasági termelőszövetkezet tagja, 
nem kell figyelembevenni azt a jövedelmet, amely a termelő- 
szövetkezetben végzett közös munkából, vagy háztáji gazda
ságból származik.

21. A polgári jogi tartási (ellátási), illetőleg életjáradéki szerződés 
alapján e lta rto tt személy az eltartó jogán nem jogosult m int 
családtag a betegségi szolgáltatásokra.

22. A tanulm ányokat folytató gyermek jogosultságának megálla
pításánál iskolai tanulm ánynak kell tekinteni az általános 
iskolai, szakirányú iskolai és felső iskolai (akadémiai, egyetemi) 
oktatást. A könyvelői-, gyorsírói-, zenetanfolyamok nem te 
kinthetők iskolai tanulmányoknak.

23. A gyermek jogosultságát elsősorban az apa jogán kell meg
állapítani, ha a házastársak és a gyermek együtt élnek.
Az anya jogán jogosult a gyermek, ha:
a) az apa nyugellátásban részesül, és az anya munkabére több 

m int az apa nyugellátása,
b) az apa keresőképtelenséget okozó betegsége m iatt nem dol

gozhat és betegségi illetményben, táppénzben nem részesül,
c) az apa valamely szolgáltatáshoz az előírt biztosítási időt 

igazolni nem tudja, de az anya igazolja azt,
d) a mostohaapa nem jogosult a  biztosítás szolgáltatásaira,
e) az apa katonai szolgálatot teljesít, vagy szabadságvesztés 

büntetését tölti, és az ő jogán a gyermek jogosultságát 
megállapítani nem lehet,
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f )  az apa saját személyében csak a családtagokat megillető
szolgáltatásokra jogosult (pl. egyetemi hallgató).

24. A különélő szülők gyermekének jogosultságát a túlnyomórész
ben eltartó szülő jogán kell megállapítani. E  szabály irányadó 
abban az esetben is, ha a gyermek nem az eltartó szülők ház
tartásában él. H a a különélő szülők m indketten biztosítottak, 
túlnyomórészben eltartónak azt a szülőt kell tekinteni, akinek 
a háztartásában él a gyermek, tek in tet nélkül a tartásdíj összegére

.
25. H a a testvért, szülőt, mostohaszülőt, nagyszülőt, unokát több 

dolgozó ta r tja  el, a  jogosultságot annak a jogán kell megállapí
tani, aki túlnyomórészben gondoskodik eltartásáról, illetőleg 
akivel egy háztartásban él. 

26. A dolgozó házastárs háztartását vezető nő jogosultságát a férj 
jogán kell megállapítani. H a azonban a háztartást vezető nő a 
dolgozó házastárs valamelyikének 60 éven felüli anyja, mosto
haanyja, vagy nagyanyja, a szolgáltatásokra való jogosultsá
gát gyermeke, unokája jogán kell megállapítani.

27. A családtagi jogosultsághoz szükséges feltételeket:
-  az illetményt, keresetet a munkahellyel,
-  a jövedelmet, az eltartást, az együttélést a lakóbizott

sággal, illetőleg városi, kerületi, községi tanáccsal, vagy 
a szakszervezeti bizottsággal,

-  az iskolai tanulm ányok folytatását az iskolával kell 
igazoltatni,

-  az elvált feleség jogosultságát az eltartásra kötelezést 
kimondó bírósági ítélettel,

-  a katonai szolgálatot az illetékes katonai parancsnok 
által kiállított igazolvánnyal kell igazolni.

A 14 évesnél fiatalabb gyermek családtagi jogosultságát, ha a 
dolgozó után  családi pótlékban részesül, a családi pótlékra 
vonatkozó okmányok alapján lehet megállapítani.

ÁBTL - 4.2. - 4642 /1966 /14 13



I I I .  FEJEZET

AZ IGÉNYJOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

28. A dolgozó a betegségi ellátás összes szolgáltatásaira jogosult, 
ha igénye szolgálati, illetőleg munkaviszonya a la tt nyílt meg 
és az egyes szolgáltatásokra előírt egyéb feltételekkel rendel
kezik.
A szolgálati, illetőleg munkaviszony megszűnése napján kere
sőképes, de orvosi gyógykezelés a la tt álló dolgozó az orvosi 
gyógykezelésre és minden olyan szolgáltatásra, amely a gyógy - 
kezeléshez szükséges, beleértve a kórházi ápolást is, továbbra 
is jogosult, legfeljebb azonban a szolgálati, illetőleg munka- 
viszonyt követő 13 héten át.

29. A szolgálati, illetőleg munkaviszony megszűnése napján kereső- 
képtelen, illetőleg az azt követő első és második napon azzá 
váló dolgozó a szolgáltatásokra -  táppénzre is -  legfeljebb 1, 
gümőkóros megbetegedés esetén 2 évig jogosult, kórházi ápo
lásra azonban időbeli korlátozás nélkül.
A táppénz az alapul vehető illetmény 75%-a, ha a keresőképte
lenség a szolgálati, illetve munkaviszony megszűnése napján, 
65%-a, ha az azt követő első, vagy második napon következik 
be.

30. Amennyiben a 3. és 15. nap közötti időben nyílik meg az igény, 
és a dolgozó rendelkezik 180 napi munkaviszonnyal, úgy a fen
tiek szerint jogosult a szolgáltatásokra, táppénze azonban az 
alapul vehető illetmény 65%-a.
H a a dolgozónak nincs 180 napi munkaviszonya, de legalább 
90 napja van, úgy táppénz kivételével jogosult a betegségi 
ellátásra 13 héten át.
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31. A 29. és 30. pontokban foglalt rendelkezéseket a családtagok 
igénye esetében is értelemszerűen kell alkalmazni.
E  rendelkezésen felül, a családtag a dolgozó munkaviszonyá
nak megszűnése u tán  azon idő a la tt is jogosult a szolgáltatá
sokra, amely idő ala tt a dolgozó keresőképtelensége alapján 
szolgáltatásban részesül, függetlenül attól, hogy a munkavi
szony utolsó napja u tán  már több mint 15 nap eltelt.

32. H a a szolgáltatásokra való jogosultság a munkaviszony meg- 
szűnése u tán  következik be, a dolgozó és családtagja segélye
zését az illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóság látja  e l.

33. A dolgozó katonai szolgálata a la tt családtagjai jogosultak a 
betegségi ellátásokra, ha szolgálati, illetőleg munkaviszonya:
a) a katonai szolgálat a la tt is fennáll,
b) a bevonulás napjával, vagy a katonai szolgálat ideje a la tt 

szűnik meg,
c) megszűnését követő 15 napon belül vonul be katonának.

34. A katonai szolgálatra bevonult dolgozó leszerelése u tán akkor 
jogosult a szolgáltatásokra, ha a 33. pontban foglaltak fenn
állnak és a dolgozó igénye a katonai szolgálat alatt, vagy a 
leszerelést követő 15. napon belül nyílik meg.

35. Előre megállapított havi munkabérben részesülő dolgozó -  az 
egyéb feltételek fennállása esetében -  a szolgáltatásokra akkor 
jogosult, ha:
a) a m unkabérét a munkaviszony kezdő hónapjára 250,-  

F t-o t meghaladó összegben állapították meg;
b) munkabérét a munkaviszony kezdő hónapjára 250,-  Ft-, 

vagy ennél kevesebb összegben állapították meg, de jogo
sultsága az előző, illetőleg a 29. és 30. pont alapján meg
állapítható.

30. Betegségi ellátás keretében a szolgáltatásokat a dolgozók szol
gálati igazolvány, állandó jellegű vállalati igazolvány, felárú 
vasúti jegy váltására jogosító MÁV arcképes igazolvány alap
ján vehetik igénybe. A családtagok „Biztosítási igazolvány” 
alapján jogosultak a szolgáltatások igénybevételére.
A fent em lített igazolványok egymagukban a következő szol
gáltatások igénybevételére jogosítanak:
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körzeti orvosi és szakorvosi kezelésre (fogkezelésre), 
gyógyszerellátásra, (gyógyszerekre, kötszerekre, gyógy
vizekre), 
gyógyfürdőkre,
kevésbé költséges gyógyászati segédeszközökre, 
útiköltség és magánszülésznői díjazás (útiköltség) megtérí
tésére.

Anyasági segély, temetési segély, kórházi ápolás, műfogsor, 
tolókocsi, hallókészülék és egyéb készpénzmegtérítés igénylé
séhez az em lített igazolványon felül „M unkáltatói igazolvány” 
is szükséges.

37. Az igazolvány űrlapokat az illetékes számfejtőhelynek kell 
beszerezni és az igényjogosult részére szabályszerű kitöltés, 
aláírás és bélyegzővel történő ellátás u tán kell kiadni.

38. Az igényjogosult családtagok közül egy „Biztosítási- igazol
v á n y á b an  csak a feleség és a gyermek sorolható fel. Az egyéb 
igényjogosult családtagok részére külön „Biztosítási igazol
vány”  kell kiállítani.
A biztosítási igazolványt csak olyan személy részére lehet 
kiállítani, illetőleg érvényesíteni, aki az adott időpontban 
alkalmazásban áll, vagy aki az alkalmazásból kilépett ugyan, 
de kilépése óta 15 napnál hosszabb idő nem telt el.
A biztosítási igazolvány és a m unkáltatói igazolvány a kiállí
tástól, illetve az érvényesítéstől szám ított 30 napon belül 
érvényes. A biztosítási igazolvány érvényességét az illetmény- 
számfejtőn kívül az állományilag illetékes szerv parancsnoka 
(vezetője, pl. járási kapitány, BM osztályvezető stb.) vagy az 
általa megbízott beosztott hosszabbíthatja meg.
A BM és szerveinek társadalombiztosítási törzsszáma: 34 500, 
amelyet minden dolgozó, illetve ezek jogán családtagjaik ré
szére kiadott „Biztosítási igazolvány”-on fel kell tüntetni.

39. A m unkáltatói igazolvány űrlapok kitöltése:
a) a nagyalakú m unkáltatói igazolványt az alkalmazott m un

kaviszonya megszűnésekor az esetben kell kiállítani, ha az 
illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóságtól táppénzt, 
terhességi-gyermekágyi és anyasági segélyt igényel,

b) a kisalakú (rózsaszín nyomású) m unkáltatói igazolvány 
űrlapot (Nyomelló 35 -  17 -  3 szám) a dolgozónak, vagy
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családtagjának járó kórházi, (gyógyintézeti) ápolás, költ
ségesebb gyógyászati segédeszköz, műfog, műfogsor, elha
lálozásuk esetén temetési segély, továbbá családtagi anya
sági segély igényléséhez kell kiállítani.
Ezzel az űrlappal az egészségügyi szolgálat orvosai látják 
el az igénylőket, mégpedig a dolgozót és a családtagot 
egyaránt, ha a szolgáltatás igényléséhez orvosi javaslat nem 
szükséges, akkor azt az illetékes számfejtő szerv, illetőleg az 
előző pont szerinti parancsnok (általa megbízott) állítja ki.

A nyom tatványok közül:
a )  a 3500 -  8 raktári számú, „Biztosítási igazolvány”-t 

negyedévenként előre kell megrendelni. A megrendelést két 
példányban a Nyom tatványellátó Vállalatnak címezve, 
Budapesten a Társadalombiztosítási Főigazgatóság Buda
pesti Igazgatósága Gazdasági Osztályához (Budapest, 
V III., Mező Imre u. 19-b.) kell megküldeni, a megyékben 
pedig a Kiskereskedelmi Vállalat arra kijelölt nyom tat
ványboltjában kell benyújtani.

b) a  3517- 3 raktári számú „M unkáltatói igazolvány"-t  az 
illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóságoknál, vagy a 
postahivataloknál lehet beszerezni.

2 BM betegség i b iz tosítás
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IV. FEJEZET

A MUNKABÉRHEZ IGAZODÓ KÉSZPÉNZSZOLGÁLTATÁSOK 
ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

40. A dolgozó munkaképtelenség, szolgálatképtelenség, közegész
ségügyi eltiltás, gyermekápolás stb. esetén betegségi illetmény
re, illetőleg táppénzre jogosult.

Beosztottak részére járó készpénzszolgáltatás
41. A beosztottak megbetegedés, vagy közegészségügyi eltiltás 

esetén 120 napig (4 hónap) teljes összegű (100%-os), a 121. 
naptól kezdődően még 245 napon át, güműkóros megbetegedés 
esetén pedig még 610 napon á t 75%-os csökkentett összegű 
betegségi illetményre jogosultak.

42. A 41. ponttól eltérően:
a) Amennyiben a beosztott szolgálatképtelensége, illetőleg 

keresőképtelensége minden kétséget kizáróan a szolgálat 
(parancs, utasítás) ellátásával összefüggő baleset, vagy 
szolgálati betegség következtében keletkezett, és ezt az 
illetékes BM szerv igazolja, a szolgálat, illetőleg keresőkép
telenség egész időtartam ára teljes összegű betegségi illet
mény jár.

b)  A részegség (etilalkohol által okozott hevenyrészegség)
m iatt szolgálatképtelenné, illetőleg keresőképtelenné vált 

beosztottnak az első három napra illetmény (csökkentett 
illetmény) nem jár. A negyedik naptól teljes összegű illet
ményre jogosult.

c) Alkoholelvonó kezelés idejére 100%-os, öngyilkosságból
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keletkezett keresőképtelenség idejére a beosztottnak 75 
%-os csökkentett illetmény jár.

d) A gyermek otthoni ápolása, gondozása m iatt az otthon 
tö ltö tt időre 100%-os illetmény folyósítható, az 58. és 59* 
pontok alapján.

e) Terhesség megszakításból eredő szolgálatképtelenség ese
tén, ha a terhesség megszakítás az érdekelt személyi, vagy 
családi körülményekkel indokolt kérelmére tö rtén t az első 
három napra illetmény nem jár, a negyedik naptól 75%-os 
csökkentett illetm ényt kell folyósítani. H a a megszakítás 
az érdekelt életének megmentése, vagy súlyos betegségből, 
vagy a betegség súlyosbodásától való megóvása m iatt, 
vagy a születendő m agzatot fenyegető előrelátható súlyos 
károsodás veszélye m iatt volt szükséges, az érdekeltet a 
biztosítás minden szolgáltatása megilleti.

43. A betegségi illetmény folyósításának a 41. pontban megszabott 
időtartam a egy, tbc esetén két naptári évre vonatkozik. Azo
kat a napokat, amelyekre ugyanazon naptári éven belül 
100%-os betegségi illetm ényt folyósítottak, össze kell adni. 
Amennyiben a beosztott betegsége folyamatos (megszakítatlan) 
és ez átnyúlik a következő naptári évbe, úgy a 100%-os illet
mény csak annyi időre folyósítható, ahány nap az előző évben 
folyósított 100%-os betegségi illetménnyel való ellátottság 
idejének levonásával a 120 napból fennm aradt. Az előző nap
tári évről áthúzódó betegség esetén, ha a betegség kezdetétől 
szám ítva a 120 napi teljes betegségi illetmény ideje letelt, az 
új évben csak a 75%-os csökkentett betegségi illetmény folyó
sítható a betegség folyamatosságának megszakadásáig. Az új 
naptári évben a 120 napi teljes (100%-os) betegségi illetmény 
csak abban az esetben számfejthető, ha a beosztott előző 
betegségéből szolgálatképessé vált és legalább 30 napon á t 
ténylegesen újra dolgozott. E 30 napba a szabadságon tö ltö tt 
idő nem szám ítható be.

44. A teljes összegű betegségi illetmény (120 napi) időtartam ába 
nem szabad beszámítani, de figyelembe kell venni a 245, ille
tőleg a 610 napig járó 75%-os csökkentett betegségi illetmény 
folyósításának időtartam ánál a 42/d, e pontjában m eghatáro
zo tt ellátásban tö ltö tt időt.

2*
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45. A beosztott szolgálatképtelenségének ideje a la tt a részére 
folyósított -  teljes, illetve csökkentett -  betegségi illetmény 
módosítására a következők az irányadók:
a) rendfokozat-változás (előléptetés, vagy visszaminősítés) 

és a szolgálati időpótlékban, eü. pótdíjban előálló változás 
m iatt emelni, illetve csökkenteni kell,

b) beosztásváltozás m iatt módosítás nélkül tovább kell folyó
sítani, m ert az új beosztási illetmény csak a tényleges szol
gálatba lépéstől jár,

c) illetményrendezésből eredő változás (emelkedés, csökke
nés) m iatt a szolgálatba lépésig változatlanul kell tovább 
folyósítani.

40. A teljes illetmény és a csökkentett illetmény időtartam ába 
nem számítható be:
a) terhességi-gyermekágyi segélyezés ideje, bár erre az időre 

100%-os illetmény jár, de ez nem minősül betegségnek, 
m ert természetes állapot,

b) a szolgálat ellátásával összefüggésben keletkezett munka- 
képtelenség ideje, m ert ezzel a betegségi illetmény folyósí
tásának időtartam a nem csökkenthető,

c )  a keresőképtelenség első napja, ha e napon a beosztott leg
alább 4 órán á t m unkát végzett és m unkabérét e napra is 
megkapta,

d) a fizetés nélküli szabadság ideje, bár keresetveszteség áll 
fenn, de ezt saját maga idézte elő kérelmével,

e) az előzetes letartóztatásban, vagy szabadságvesztés bün
tetésben tö ltö tt idő, m ert erre az időre illetményfolyósítás 
nem történik.

47. Amennyiben a beosztottat kezelés céljából kórházba, gyógy
intézetbe utalják, az ápolás tartam ára  teljes (100%-os), illető
leg csökkentett (75%-os) betegségi illetmény folyósítandó.

Alkalmazottak részére járó pénzszolgáltatás

48. Az alkalm azottakat betegségük esetén 65, illetőleg 75%-os 
táppénz illeti meg egy, gümőkóros megbetegedésből kifolyólag 
két évig.
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49. Az alkalmazott keresőképtelensége esetén a napi táppénze:
a) a keresőképtelenséget közvetlenül megelőző három hónap

ban szám fejtett illetmény havi átlaga egy m unkanapra eső 
hányadának 65% -a, ha kétéves munkaviszonnyal nem ren
delkezik. Az illetménybe beleértendő -  a családi pótlék 
kivételével -  valamennyi rendszeresen folyósított pótlék 
és túlóradíj,

b) az a) pontban em lített hányad 75%-ára jogosult, amennyi
ben kétéves megszakítatlan munkaviszonya van.

Akkor kell megszakítatlannak tekinteni a munkaviszonyt, ha 
az érdekelt:
a) megszakítás nélkül két éven á t BM szervnél áll alkalma

zásban,
b) két éven keresztül áthelyezéssel került egyik szervtől a 

másikhoz és munkaviszonyai között egy napi megszakítás 
sincs.

50. Az egy, illetőleg két évi időtartam ra -  az egyéb feltételek 
fennállása esetében is -  csak az az alkalmazott kaphat tá p 
pénzt, aki keresőképtelensége első hónapját közvetlenül meg
előzően legalább egy, illetve két éven á t folyamatos munka- 
viszonyban volt. Amennyiben munkaviszonya rövidebb ideig 
ta rto tt, táppénzt legfeljebb ezzel megegyező időre kaphat.

51. Üzemi baleset vagy foglalkozási betegség m iatt -  amennyiben 
az illetékes szerv igazolja -  a keresőképtelen alkalm azott idő
beli korlátozás nélkül és az előzetes munkaviszonytól függet
lenül jogosult táppénzre.

52. A táppénzre való jogosultság szempontjából minden olyan 
munkaviszonyban tö ltö tt időt számításba kell venni, amelyek 
között 30 napnál nagyobb megszakítás nincs.
E  szempontból figyelembe kell venni:
a) minden munkaviszonyt, amelyet az alkalmazott közületi, 

közszolgálati, magán- vagy mezőgazdasági m unkáltatónál 
szerzett,

b)  munkaviszonyként kell figyelembe venni azt az időt is, 
amely idő a la tt az alkalmazott táppénzt kapott, vagy kór
házi ápolásban részesült,
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c) a katonai szolgálatban tö ltö tt időt munkaviszonyként kell 
figyelembe venni akkor, ha a katonai szolgálatra tö rtén t  
bevonulást megelőző munkaviszony utolsó napja között 
és a bevonulás első napja között, valam int a leszerelés 
napja és az új munkaviszony első napja között 30- 30 
napnál hosszabb idő nem telt el,

d) a katonai szolgálatban tö ltö tt időt akkor is számításba kell 
venni, ha az alkalmazott bevonulását megelőzően nem állt 
munkaviszonyban (vagy munkaviszonyban állott, de a 
bevonulás napjáig 30 napnál több idő te lt el), de a leszere
lés napja és az új munkaviszony első napja között 30 nap
nál hosszabb idő nem telt el.

Az egyes beszámítható munkaviszonyok közötti -  munkában 
nem tö ltö tt -  időt munkaviszonyban tö ltö tt időként figye
lembe venni nem lehet.

53. Amennyiben az alkalmazott keresőképtelensége első napját 
közvetlenül megelőző egy (gümőkóros megbetegedés esetén 
két) éven belül már táppénzt kapott, ezt az időt újabb kereső
képtelensége alapján járó táppénzszolgáltatás idejébe (egy, 
illetőleg két évbe) be kell számítani.

Nem kell azonban figyelembe venni:
a) az üzemi baleset vagy foglalkozási betegség m iatt tö rtén t 

táppénzszolgáltatás idejét,
b) a terhességi-gyermekágyi segélyezés idejét,
c) azt az időt, amely a la tt az alkalmazott beteg gyermeke 

ápolása, szoptatása vagy gondozása m iatt kapott táppénzt,
54. A 48. és 49. pontban foglaltaktól eltérően:

a) a részegség m iatt előálló keresőképtelenség első három nap
jára táppénz nem jár,

b)  terhesség megszakítás esetén értelemszerűen a 41/e. pont
ban meghatározottak az irányadók.

55. Az előzmények megállapításának alapjául egyrészt a m unka
könyv mellékletét képező „Igazolvány a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokról” elnevezésű okmány, másrészt a számfejtő
lap adatai szolgálnak.
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Készpénzszolgáltatás kórházi ápolás idejére

56. Amennyiben az alkalm azottat kezelés céljából kórházba, 
gyógyintézetbe utalják, az ápolás tartam ára az alábbi táppénz 
folyósítható:

-  ha családtagja nincs, táppénzének 50%-a jár,
-  ha eltartásra szoruló családtagja van, táppénzének 

80%-a jár,
-  ha a házastársak (élettársak) mindketten munka- 

viszonyban állnak és eltartásra szoruló családtagjuk 
van, bármelyikük kórházi ápolása esetén a táppénz 
80%-a jár.

57. Az 56. pontban foglalt 80%-os kórházi táppénz szempontjából 
eltartásra szorulónak azt a családtagot kell tekinteni, aki:
a) 16. életévét még nem töltö tte be, vagy
b)  iskolai tanulm ányokat folytat és 24. életévét még nem töl

tö tte  be, vagy
c) 60. életévét már betöltötte, vagy
d)  állandóan keresőképtelen.
A különváltan vagy elváltan élő házastárs akkor jogosult a 
kórházi ápolás tartam ára  táppénzének 80%-ára, ha a család
tag részére tartásd íja t fizet, vagy a családtag az ő jogán jogo
sult a betegségi szolgáltatásokra. E tény t írásbeli nyilatkozat
ban kell közölnie a dolgozónak.

A dolgozók részére gyermekápolási illetmény, 
illetve táppénz folyósítása

58. Gyermekápolási illetmény, illetve táppénz jár annak a nődol
gozónak, aki első életévét be nem tö ltö tt gyermekét otthon 
ápolja, vagy gyermeke kórházi (csecsemőotthoni) ápolásban 
részesül és a gyermek orvosi rendeletre történő szoptatása 
m iatt foglalkozását nem folytathajta.
A gyermekápolási illetmény a gyermek 1. életévének betölté
séig folyósítható.

50. Gyermekápolási illetményre, táppénzre jogosult az az egyedül
álló nődolgozó is, aki az 1. életévét már betöltött, de két éves
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nél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és ezért foglalko
zását nem folytathatja.
Ezen a címen azonban a gyermekápolási illetmény, táppénz 
(akár egyhuzamban, akár megszakításokkal) legfeljebb a gyer
mek 2. éves korának eléréséig és egy éven belül összesen 60 
napra jár.

60. Az 1. életévét már betöltött, de két évesnél fiatalabb gyermek 
ápolása címén az igényjogosultságot akkor lehet megállapí
tani, ha a nődolgozó:
a) nem él házasságban,
b)  férje első tényleges katonai szolgálatot teljesít,
c) férje testi vagy szellemi fogyatkozás vagy betegség m iatt 

állandóan keresőképtelen, ha keresete, jövedelme nincsen, 
vagy az a havi 500,-  F t-o t nem haladja meg,

d) férje szabadságvesztés büntetését tölti, biztonsági őrizet
ben vagy letartóztatásban van,

e)  férje ismeretlen helyen tartózkodik.
H a azonban a nődolgozónak élettársa van, az igényjogosultságot

 megállapítani nem lehet, m ert nem tekinthető egyedül
állónak. Kivétel, ha élettársa a c) alpontban meghatározott 
feltételekkel rendelkezik.

61. A beteg gyermek otthoni ápolása címén nem ta r th a t igényt 
betegségi illetményre, táppénzre az a nődolgozó, akinek ház
tartásában olyan alkalmas családtag él, aki a gyermek ápolá
sát keresetveszteség nélkül elláthatná. A szükséges ápolás, 
felügyelet ellátására alkalmas személynek legalább 16. élet
évét betöltött nőt kell tekinteni.
H a azonban orvosi igazolás szerint az em lített személy egész
ségi állapota vagy magas kora m iatt az ápolás, illetőleg a fel
ügyelet ellátására alkalmatlan, vagy pedig a gyermeket ki
zárólag az anyja ápolhatja (pl. napont többször kell szoptatni), 
az anya igényjogosultságát el kell ismerni.

62. Gyermekápolási táppénzre jogosult az a dolgozó is, aki a kór
ház által otthoni gondozásra kiadott, 14 évesnél fiatalabb 
vörheny beteg hozzátartozójának ápolása m iatt foglalkozását 
nem folytathatja. A táppénz az ápolásba vételtől szám ított 
22 napon á t jár.
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A csökkentett illetmény és táppénz folyósításához azt kell 
vizsgálni, hogy a dolgozó a gyermekkel közös háztartásban 
él-e és nincs-e a háztartásban élő olyan alkalmas egyéb család
tag, aki a gyermek gondozását keresetveszteség nélkül ellát
hatná.

63. H a a beteg gyermek egy évesnél idősebb, de 10 évesnél fiata
labb, a nődolgozó kérelmére, az otthoni ápolás biztosítására, 
amennyiben azt más családtag ellátni nem tudja, fizetés nél
küli szabadságot kell engedélyezni, amely az évi rendes sza
badságtól független.

64. A gyermekápolási illetmény, illetőleg táppénz mértéke:
a) beosztottaknál az összilletmény (100%). E címen folyósí

to tt  illetmény idejét az egyébkénti jogosultsági időbe nem 
kell beszámítani,

b) alkalmazottaknál az összilletmény 65 vagy 75%-a.

65. Gyermekápolás m iatt a szolgálatból való távolm aradást az 
illetékes BM orvosnak jelenteni kell és a csökkentett illetmény, 
illetőleg a táppénz csak akkor folyósítható, ha az orvos a távol- 
m aradás szükségességet igazolja.

Szüléssel kapcsolatos szolgáltatások

66. Szülés esetében a nődolgozót -  az egyéb betegségi szolgálta
tásokon felül -  terhességi-gyermekágyi és anyasági segély is 
megilleti.

67. A terhességi-gyermekágyi segélyezés -  szülési szabadság -  
időtartam a 20 hét (140 nap). A szülési szabadság rendellenes 
szülés esetében orvosi javaslatra 4 héttel meghosszabbítható 
(28 nap).
A szülési szabadságból 4 hét a szülés előtt jár. A nődolgozó 
kérelmére a szülési szabadság teljes egészében a szülést kö
vető időben is kiadható, ha a szülést megelőzően végzett 
munka, orvosi vélemény szerint egészségének veszélyeztetésé
vel nem jár. E zt a körülményt igazoltatni kell.
A szülés utáni szabadságidő a szülés előtt igénybe nem vett 
szabadság idejével meghosszabbodik.
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H a a nődolgozó szülés előtt -  tévedés vagy egyéb ok (túl- 
hordás) m iatt -  négy hétnél hosszabb szabadságot vesz igény
be, a négy héten felül igénybe v e tt szabadságidő tartalm ával 

 a szülés utáni szabadság idejét csökkenteni nem kell.
A gyermek halva születése, vagy a szülési szabadság ideje a la tt 
bekövetkezett halála esetén, a szülési szabadság a halál nap
já t követő 8. nappal -  amennyiben egyébként már le nem 
já r t -  megszűnik.

68. A terhességi-gyermekágyi segély összege egy hónapra:
a) beosztottak esetében az igénymegnyílást közvetlenül meg

előző hónapban folyósított összilletmény,
b) alkalmazottak esetében

-  ha a szülést megelőzően 270 napi munkaviszonyban tö l
tö tt  ideje van, úgy az igénymegnyílást megelőző 3 havi 
összilletmény egyhavi átlaga,

-  ha 270 napnál kevesebb, de legalább 180 napi munka- 
viszonyban tö ltö tt ideje van -  akár megszakításokkal 
is -  az igénymegnyílást megelőző 3 havi összilletmény 
egyhavi átlagának 50% -a.

69. H a a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult alkalmazott a 
segélyezés ideje a la tt kórházban vagy szülőotthonban van, ez 
időre terhességi-gyermekágyi segélyének 80% -ára jogosult.
A terhességi-gyermekágyi segélyből levonást eszközölni sem
milyen jogcímen nem szabad.

70. A szolgálati, illetőleg munkaviszony megszűnése u tán  a te r
hességi-gyermekágyi segélyre való igényt az illetékes Társa
dalombiztosítási Igazgatósághoz kell beterjeszteni.

 Anyasági segély

71. A nődolgozó a terhességi-gyermekágyi segélyen kívül a szülést 
követően anyas ági segélyre is jogosult. Az anyasági 
segélyt az illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóság folyó
sítja az alábbiak szerint:
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Ha a terhességi vizsgálatok száma:

három háromnál
kevesebb

koraszülésnél
egy

Első élve született 
gyermek után 700,-  F t 500,-  F t 700,-  F t

Minden további élve 
született gyermek után 600,-  F t 500,-  F t 600,- F t

Halva született gyermek 
után 120,-  F t 120,-  F t  120,-  F t

270 napnál kevesebb, de legalább 180 napi munkaviszonnyal 
rendelkező nődolgozó részére a táblázatban feltün tete tt ősz- 
szegek fele jár.
Ikerszülés esetén az anyasági segély minden gyermek után  
teljes összegben folyósítandó.
Az anyasági segélyből levonást eszközölni semmilyen jogcímen 
nem szabad.

72. Amennyiben a nődolgozó nem rendelkezik az anyasági segély
hez szükséges feltételekkel, úgy férje, élettársa jogán is igé
nyelheti azt, ha férje, illetőleg élettársa a jogosultság feltételei
vel (270, illetőleg 180 nap munkaviszonnyal) rendelkezik.
H a a nődolgozónak 180 napi előzetes biztosítási ideje van, 
kérelmére az 50%-os anyasági segély helyett a férj (élettárs) 
jogán a feleséget megillető 100%-os anyasági segélyre jogosult.

73. Az élettárs szülése esetén az anyasági segély csak akkor jár, 
ha közös háztartásban élnek, és a dolgozó közokirattal iga
zolja, hogy az apaságot elismerte, illetőleg az apaságot bírói 
ítélet m egállapította.

74. A feleség (élettárs) u tán  járó anyasági segély összege:
a) 180 napi (270 napnál kevesebb) előzetes biztosítási idő 

esetén élve született gyermek után 230,-  F t,
b)  270 napi előzetes biztosítási idő esetén élve született gyer

mek után  460,-  F t, halva született gyermek után 120,-  
F t.

Terhességi-gyermekágyi segély a családtag szülése esetében 
nem jár.
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75. Az anyasági segély kifizetéséhez „M unkáltatói igazolvány", 
„Születési Anyakönyvi kivonat” és „Terhesgondozási könyv" 
szükséges.

Szakszervezeti tagság alapján járó anyasági (szülési) segély

76. A nődolgozó szülése esetén szakszervezeti anyasági segélyre is 
jogosult, ha a szüléskor szakszervezeti tag és a szülést közvet
lenül megelőzően legalább 12 hónapig egyfolytában tagdíjat 
fizetett.

77. A férfi dolgozónak felesége (élettársa) szülése esetén a szak- 
szervezeti tagság alapján anyasági segély akkor jár, ha az 
előző pontban közöltek szerinti tagsággal rendelkezik.
H a a házastársak m indketten rendelkeznek a szükséges szak- 
szervezeti tagsággal, a segély mindkét dolgozót teljes összeg
ben megilleti.
H a a gyermek élve születik, de a segély kifizetése előtt meghal, 
mind a szülési, mind a temetkezési segély jár.

78. A szakszervezeti anyasági segély összegét a tagsági idő és a 
tagdíj osztály határozza meg, a segélyt az illetékes Társa
dalombiztosítási Igazgatóság folyósítja.

79. A segély igényléséhez a gyermek születési anyakönyvi kivona
tá t  és a szakszervezeti tagsági könyvet kell az illetékes Társa
dalombiztosítási Igazgatósághoz eljuttatni.

Ingyenes csecsemőkelengye

80. Ingyenes csecsemőkelengyére jogosult minden szolgálati, ille
tőleg munkaviszonyban álló dolgozó, továbbá akinek jogosult
sága a munkaviszony megszűnését követő 15 napon belül nyí
lik meg.

81. A csecsemőkelengye átvételére személyi igazolvány, munkál
tató i igazolvány, vagy a betegségi szolgáltatások igénybe
vételére jogosító, 30 napnál nem régebbi keletű igazolvány fel
m utatásával jogosultak a dolgozók.

82. Az ingyenes csecsemőkelengyére jogosult az a terhes nő is, 
akinek férje (élettársa) igazolja a 80., 81. pontban foglaltakat.
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83. Az ingyenes csecsemőkelengyére való jogosultság elbírálását 
és az utalvány kiadását a  terhes nő lakóhelye szerint illetékes 
tanács végzi.

Gümőkóros betegeknek járó 
rendszeres és rendkívüli anyagi támogatás

84. Rendszeres anyagi tám ogatásra jogosult minden alkalmazott, 
aki gümőkóros megbetegedés m iatt kórházi ápolásban része
sül, e ltartásra szoruló családtagja van és az ápolás idejére járó 
táppénze (a teljes táppénz 80%-a) a napi 60,-  F t-o t nem 
éri el.

85. A beosztottnak gümőkóros megbetegedés esetén rendszeres 
anyagi tám ogatás nem jár, m ert a kórházi ápolás teljes idejére 
is 100%-os, illetőleg 75%-os csökkentett illetményben ré
szesül.

86. A rendszeres anyagi tám ogatás összege:
a) napi 8 ,-  F t, illetőleg ha a napi táppénz összege az 52,-  

F t-o t meghaladja, olyan összeg, mely a táppénzt napi 
60,-  F t-ra  egészíti ki,

b) amennyiben a kórházi ápolás a la tt álló alkalmazottnak 
eltartásra szoruló családtagja nincs és a gyógyintézeti 
ápolás idejére járó táppénze a napi 30,-  F t-o t nem éri el,
-  napi 6 ,-  F t, illetőleg
-  ha táppénzének összege a napi 24,-  F t-o t meghaladja, 

olyan összeg, mely a táppénzt napi 30,-  F t-ra  egé
szíti ki.

87. A rendszeres anyagi tám ogatás összege nem lehet nagyobb a 
teljes táppénz (65- 75%-os) összegénél és nem haladhatja 
meg a napi 8, illetve 6,-  Ft-ot. A fizetendő anyagi tám ogatás 
legfeljebb az az összeg, mely az ápolt beteg gyógyintézeti 
(kórházi) ápolása idejére járó 50 vagy 80%-os táppénzét a 
teljes összegű táppénzre egészíti ki.

88. Nem jár rendszeres anyagi tám ogatás a tbc gondozóintézetekbe 
bejáró betegek részére.

89. A rendszeres anyagi tám ogatás mértékének megállapításakor 
eltartásra szoruló családtagnak kell tekinteni azt, aki
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a) 16. életévét még nem töltö tte  be, vagy
b) iskolai tanulm ányokat folytat és 24. életévét még nem 

tö ltö tte  be, vagy
c) 60. életévét m ár betöltötte, vagy
d) állandóan keresőképtelen.

90. A rendszeres anyagi tám ogatás megállapítása és kifizetése a 
következőképpen tö rtén ik :
a) A gyógyintézet a tbc-s beteg ápolásba vételétől a szolgálati 
hely szerint illetékes parancsnokot az 1958. évi 24. számú

miniszterhelyettesi utasításban az egyéb megbetegedések 
esetére előírt módon értesíti.

b) A parancsnok a tbc-s megbetegedés kezdeti idejét és a 14.,
15. pont értelmében eltartásra szoruló családtagokra vo
natkozó adatokat a pénzügyi osztállyal szolgálati jegyen 
közli.

c) A pénzügyi osztály a rendszeres anyagi tám ogatást szám
fejti és folyósítja.

91. Rendszeres anyagi tám ogatás a gyógyintézeti ápolás idejére 
a gümőkóros megbetegedés megállapításának napjától jár. 
Ennek kifizetése a táppénz esedékességekor, azzal együtt és 
ugyanazokra a napokra folyósítandó, amelyekre táppénz is jár 
az alkalmazottnak. A táppénzre nem jogosult, rendszeres 
anyagi tám ogatást sem kaphat.

92. A rendszeres anyagi tám ogatás 1 -  3 hónapig terjedő időre szü
neteltethető, ha a beteg a gyógyintézeti szabályokat (házi
rendet) súlyosan megszegi.

93. A rendszeres anyagi tám ogatás folyósítását meg kell szüntetni, 
ha a beteg :
a) az orvosnak gyógykezelése, illetőleg gyógyintézeti ápolása 

tekintetében adott utasításait nem követi, vagy hanyagul 
teljesíti,

b) a fertőzés megakadályozását szolgáló egészségügyi rend
szabályokat nem ta r tja  meg.

94. H a a rendszeres anyagi tám ogatást a 92., 93. pontokban meg
határozott okok m iatt szüneteltetik (megszüntették), az erről 
szóló értesítés közlését követő 3 napon belül a beteg a BM 
Egészségügyi Osztályától ügyének felülvizsgálatát kérheti.
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95. H a a beteg olyan m agatartást tanúsít, amely m iatt az anyagi 
tám ogatás szüneteltethető, illetőleg annak folyósítását meg 
kell szüntetni, az orvos erre vonatkozó írásbeli értesítését az 
alkalmazott szolgálati helye szerint illetékes pénzügyi osztály
nak küldi meg. E zt az orvos a beteggel -  az indokok részletes 
ismertetésével -  egyidejűleg közli, és egyben tájékoztatja a
94. pont szerinti jogorvoslati lehetőségről.

96. A 94. pontban em lített felülvizsgálat iránti kérést az anyagi 
tám ogatás szüneteltetése, illetőleg megszüntetése irán t intéz
kedő orvosnak kell átadni, aki azt a saját véleményével együtt 
haladéktalanul megküldi a BM Egészségügyi Osztálynak. Az 
Egészségügyi Osztály határozatáról a beteget, az orvost, 
valam int -  abban az esetben, ha az anyagi tám ogatás újból 
folyósítható -  a pénzügyi osztályt értesíti.
A felülvizsgálat megtörténtéig a rendszeres anyagi tám ogatás 
nem folyósítható. H a a felülvizsgálat során megállapítást nyer, 
hogy a betegnek anyagi tám ogatásban való részesítése indo
kolt, azt az Egészségügyi Osztály által megjelölt időponttól 
ismét folyósítani kell.

97. H a a beteg m agatartásában az anyagi tám ogatás folyósításá
nak szüneteltetése a la tt olyan tartósnak ígérkező változás kö
vetkezett be, amelyről arra lehet következtetni, hogy annak 
szüneteltetésére többé okot nem szolgáltat, az orvos ezt a 
pénzügyi osztállyal írásban közli. Ilyen esetben a rendszeres 
anyagi tám ogatást az orvos által megjelölt időponttól újból 
folyósítani kell.

98. Nem szabad a rendszeres anyagi tám ogatás folyósítását meg
szüntetni azért, m ert a beteg nem veti magát alá az orvos által 
javasolt műtétnek.

99. A rendszeres anyagi tám ogatás szüneteltetése -  ha a táppénz 
jogosultság feltételei fennállnak -  a táppénz folyósítását 
nem befolyásolja. A táppénz folyósításának megszüntetése 
azonban maga u tán  vonja a rendszeres anyagi tám ogatás 
megszüntetését is.

100. H a a rendszeres anyagi tám ogatásban részesülő betegről meg
állapítják, hogy betegsége nem gümőkóros eredetű, a rend
szeres anyagi tám ogatás folyósítását a megállapítás napjától
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meg kell szüntetni. A betegség nem gümőkóros eredetét meg
állapító eü. szerv köteles ezt a tény t az illetményszámfejtő 
szervvel haladéktalanul közölni, az addig folyósított rend
szeres anyagi tám ogatás összegét azonban visszatéríteni nem 
kell.

101. A rendszeres anyagi tám ogatást a 06/41 költségvetési tétel 
terhére kell folyósítani. A jogtalanul felvett rendszeres anyagi 
tám ogatás visszatérítésére a jogtalanul felvett táppénz vissza
térítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

102. A rendszeres anyagi tám ogatás folyósítására, elévülésére, meg
térítésére, behajtására, valam int a felelős személyek körére a 
táppénznél irányadó szabályokat kell értelemszerűen alkal
mazni.
A rendszeres anyagi támogatásból -  beleértve a tartásd íja t is
-  levonást eszközölni nem lehet.

103. Az illetékes illetményszámfejtő hely -  a feltételek fennállása 
esetén is -  állandó és időszaki főfoglalkozású, valam int ki
segítőként felvett polgári alkalmazottak rendszeres anyagi 
tám ogatását biztosítja.

104. A második állásban, rész- vagy mellékfoglalkozásban, vagy 
alkalmi m unkában a BM szervnél dolgozók tbc-s megbetege
désükből eredő szolgálatképtelenségük esetén a rendszeres 
anyagi tám ogatást a főfoglalkozásuk szerinti m unkáltatónál, 
amennyiben az a Társadalombiztosítási Főigazgatóság üzemi 
kifizetőhelye, ha nem, úgy az illetékes Társadalombiztosítási 
Igazgatóságtól kapják. A rendszeres anyagi tám ogatás folyó
sítása a táppénzzel együtt történik.

Rendkívüli anyagi támogatás

105. Indokolt esetben, gyógyulásának elősegítése érdekében rend
kívüli (egyszeri vagy ismételt) anyagi tám ogatásban részesít
hető a tbc m iatt keresőképtelen:
a) betegségi illetményben, illetőleg táppénzben részesülő dol

gozó,
b) a táppénzre nem jogosult -  táppénzigényét már kimerí-
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te t t  -  biztosított, akit gyógyintézetben ápolnak, vagy aki 
lakóhelye szerint illetékes tbc gondozóintézetben rendsze
res gyógykezelés a la tt áll.

106. A rendkívüli anyagi tám ogatás csak abban az esetben engedé
lyezhető, ha a beteg az orvosnak a gyógykezelésre vonatkozó 
javaslatait és u tasításait követi, a fertőzés megakadályozását 
szolgáló egészségügyi rendszabályoknak eleget tesz, gyógy
intézeti ápolás esetében a gyógyintézeti szabályokat (házi
rendet) betartja.

107. Rendkívüli anyagi tám ogatás engedélyezése abban az esetben 
indokolt, ha
a) a betegség gyógykezelése előreláthatólag hosszabb időt, 

legalább hat hónapot igényel, vagy
b) a beteg több családtagról (eltartottról) gondoskodik, vagy
c) a betegnél, vagy családjában megélhetést veszélyeztető 

esemény következett be, és em iatt tartan i lehet attól, hogy 
a beteg gyógykezelését idő előtt megszakítja.

108. A családos beteg esetében figyelembe kell venni a vele közös 
háztartásban élő családtagok kereseti viszonyait (munkabérét 
és egyéb jövedelmét) is.

109 . A 106. és 107. pontban m eghatározott feltételek esetében a 
rendkívüli anyagi tám ogatás -  a  rendelkezésre álló kerettől 
függően -  elsősorban a táppénzre nem jogosult biztosítottak 
(tbc betegség m iatt táppénzüket kim erített biztosítottak), 
másodsorban a táppénzes állományban levő tbc-s betegek 
részére állapítható meg.

110. Azt, akinek táppénzét megvonták vagy rendszeres anyagi 
tám ogatását szüneteltetik, rendkívüli anyagi tám ogatásban 
nem szabad részesíteni.
A rendkívüli anyagi tám ogatás engedélyezését nem zárja ki az 
a körülmény, hogy a beteg nem veti magát alá az orvos által 
javasolt m űtétnek.

111. A rendkívüli anyagi tám ogatást a közvetlen parancsnok a 
03/31. költségvetési tételen a rendelkezésre álló keretből enge
délyezi. A segélykeret felhasználásánál -  a tbc elleni küzde
lem fontosságára tekintettel -  a gümőkóros beosztottakat 
előnyben kell részesíteni.

3  BM betegség i b iz tosítás
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112. A közvetlen parancsnok által esetenként engedélyezhető rend
kívüli anyagi tám ogatás legmagasabb összege személyenként 
1000,-  F t, legkisebb összege 300,-  F t  lehet.

113. A rendkívüli anyagi tám ogatás engedélyezése a beteg, annak 
hozzátartozója, társadalm i szerv, vagy az orvos kérelmére 
történik. Az illetékes orvosnak igazolnia kell, hogy a beosztott 
tbc-s beteg és betegségének gyógykezelése előreláthatólag 
hosszabb időt, legalább 6 hónapot igényel.

114. A 107. pont b) és c) alpontjában foglaltak, to v áb b á  a család
tagok jövedelmének igazolására Budapesten a lakóbizottság, 
vidéken a tanács, a családtagok munkabérére vonatkozólag 
pedig a munkaadó illetékes.

Az önkéntes rendőri, tűzoltói tevékenység ellátásával kapcsolatban 
keletkezett keresőképtelenség esetén történő ellátás

115. A munkaviszonya, tsz tagsági viszonya alapján saját társa
dalombiztosítási jogosultsággal rendelkező önkéntes rendőrt, 
önkéntes tűzoltót, ha az önkéntes rendőri, tűzoltói szolgálat 
teljesítésével összefüggésben baleset (sérülés) éri, illetőleg meg
betegszik

-  orvosi kezelés,
-  gyógyszer,
-  mentőkocsi használat,
-  kórházi, gyógyintézeti ápolás,
-  keresetpótló készpénzszolgáltatás

szempontjából ugyanaz az ellátás illeti meg, m intha üzemi bal
esetet szenvedett volna.

116. A társadalombiztosítás alá nem tartozó önkéntes rendőr, 
továbbá önkéntes tűzoltó -  amennyiben az önkéntes tűzoltó
testületek segélyezőpénztárának nem tagja -  az önkéntes 
rendőri, tűzoltói szolgálattal összefüggésben keletkezett bal
esete (sérülése) illetőleg megbetegedése esetén, ha ez munka- 
képtelenséggel jár:
a) a baleset napjától a munkaképtelenség időtartam ára, illet

ve a baleseti járadék vagy rokkantsági nyugdíj megállapí
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tásáig -  legfeljebb azonban 100 napra -  naponként 30,- 
F t baleseti segélyre,

b) az orvosi kezelés, gyógyszer, mentőkocsi használat, kór
házi, gyógyintézeti kezelés költségeinek megtérítésére 
jogosult.

117. A 115. pont alá tartozó szolgáltatásokat az önkéntes rendőr, 
tűzoltó lakóhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Igaz
gatóság, a 116/a), b) pontban m eghatározott szolgáltatáso
kat az illetékes megyei (budapesti) főkapitányság, illetőleg a 
Tűzrendészet Országos Parancsnoksága biztosítja.

118. Az önkéntes rendőri, tűzoltói szolgálattal összefüggésben kelet
kezett baleset (sérülés), betegség esetén az önkéntes rendőrt, 
tűzoltót, illetőleg elhalálozása esetén jogosult családtagjait a 
3112/1964. Korm. számú határozattal módosított 3102/1960. 
Korm. számú határozat 87- 90. pontjaiban foglaltaknak meg
felelően baleseti járadék, rokkantsági nyugdíj, illetőleg család
tagi nyugellátás illeti meg.

119. A társadalombiztosítás alá tartozó önkéntes rendőrök és tűz
oltók a táppénz, illetőleg kártalanítási segély igényléséhez a 
keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás mellett az illetékes 
BM szerv (megyei főkapitányság, megyei tűzoltóparansnok- 
ság) igazolását is nyújtsák be az önkéntes rendőri, illetőleg 
tűzoltói tevékenységből származó balesetről. Az igazolásban 
csak a baleset szolgálati eredetére kell kitérni, nem lehet ma
gyarázatot adni a baleset körülményeire vonatkozóan. Mind 
a táppénzt, mind a kártalanítási segélyt a m unkáltató (szövet
kezet) székhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Igaz
gatóság (kirendeltség) folyósítja.

120. Az önkéntes tűzoltó testületek segélyezőpénztárának tagjai 
részére amennyiben a társadalombiztosítás alá nem tartoznak,
-  baleset stb. esetén a munkaképtelenség tartam ára  a 116. 
pont szerinti ellátást - , a segélyezőpénztár biztosítja, az 
1/1957. számú miniszterhelyettesi utasítás alapján.

3*
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A dolgozók egészsége vagy testi épsége sérelméből eredő károk
megtérítése

121. Az alkalm azottak részére az üzemi balesetből eredő károkat, 
ha a baleset m egállapíthatóan a BM szerv mulasztásából, 
hibájából keletkezett, a BM I. Főcsoportfőnök 11.251/1964. 
(BM Közlöny 5. évfolyam 8.) számú utasítás alapján meg kell 
téríteni.

Temetési segély

122. A dolgozó elhalálozása esetén, családtagja temetési segélyre 
jogosult, ha az elhunyt az elhalálozáskor bármely szolgálta
tásra  jogosult volt.
Megilleti a temetési segély az elhalt dolgozó családtagját 
akkor is, ha a dolgozó az elhalálozáskor pénzbeli ellátásra 
(betegségi illetmény, táppénz) m ár nem volt jogosult, azonban 
elhalálozása a pénzbeni ellátásra való igényének kimerítését 
követő legfeljebb két éven belül tö rtén t.

123. A dolgozó részére családtagja elhalálozása esetén temetési 
segély a 125. pontban foglalt feltételek szerint jár.

124. A temetési segélyre való jogosultság szempontjából, amennyi
ben a dolgozó rövid munkaviszony m iatt egy évnél (gümőkóros 
megbetegedésnél két évnél) rövidebb időn á t a kapott táppénzt, 
a két évet attó l a naptól kell számítani, amely napig a dol
gozót megfelelő időtartam ú előzetes munkaviszony esetén a 
táppénz egy, illetőleg két éven á t megilletné.
H a a dolgozó üzemi baleset (foglalkozási betegség) folytán 
halt meg, a temetési segély -  tek in tet nélkül a halál időpont
jára -  jár.

125. A dolgozó családtagjának elhalálozásakor temetési segély 
akkor jár, ha az elhalálozott az elhalálozás időpontjában a 
családtagokat megillető szolgáltatásokra jogosult volt, és ha 
a dolgozó az elhalálozást megelőző két éven belül összesen leg
alább 180 napi munkaviszonnyal rendelkezik.

126. Szakszervezeti tag  elhalálozása esetén -  a 122- 125. pontban 
szereplő temetési segélytől függetlenül -  a házastárs (család
tag) részére a szakszervezet is biztosít temetési segélyt, ha az
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elhalt dolgozó a halálát közvetlenül megelőző legalább 12 
hónapon á t tagdíjat fizetett.
A segély igénybevételéhez az elhalt szakszervezeti tagsági 
könyvét és a H alotti Anyakönyvi K ivonat első példányát kell 
az illetékes Társadalombiztosítási Igazgatósághoz benyújtani.

127. Családtag elhalálozása esetén a szakszervezeti temetési segély 
abban az esetben jár, ha a dolgozó az előző pontban em lített 
szakszervezeti tagsági idővel rendelkezik. A jogosultság szem
pontjából a 14. és 15. pontokban foglaltak irányadók.

128. A dolgozó családtag abban az esetben is jogosult a szakszer
vezeti temetési segélyre, ha a betegségi szolgáltatásokra egyéb 
feltételek hiányában nem jogosult.

129. A temetési segély összege, tekintet nélkül az elhalálozás vagy 
temetés helyére:
a) a dolgozó után  800,-  F t,
b) 10 évnél idősebb családtag u tán  600,-  Ft,
c) 10 évnél fiatalabb családtag u tán  400,-  F t.
A szakszervezeti tagság alapján járó segély összegének meg
állapítása a tagsági idő és a tagdíj osztály figyelembe vételével 
történik.

130. A temetési segély folyósításához „M unkáltatói igazolvány” -t 
kell kiállítani és a „H alotti anyakönyvi kivonat” -ot, valam int 
a temetési költség kifizetését igazoló számlát együtt kell az 
illetékes Társadalombiztosítási Igazgatósághoz továbbítani.
A szakszervezeti temetési segély folyósításához az említetteken 
felül még a szakszervezeti tagsági könyvet is be kell terjeszteni. 
A családtagok elhalálozása következtében igényelt temetési 
segélyhez a családtagi jogosultságot is igazolni kell. A temetési 
segélyből levonást eszközölni semmilyen címen nem lehet.

Utazási költség

131. A betegségi szolgáltatások igénybevétele céljából az illetékes 
orvos által szakorvosi felülvizsgálatra, kórházba stb. u ta lt 
dolgozók vagy családtagjaik részére a ténylegesen felmerült 
útiköltségnek a 2,50 Ft-on, oda-visszautazásnál 5 ,-  Ft-on 
felüli összeget meg kell téríteni.
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Üzemi baleset vagy foglalkozási betegség m iatt felmerült u ta 
zási költségeket teljes egészében meg kell téríteni.
Nem jár útiköltség, ha a közforgalmú közlekedési eszköz hasz
nálatával felmerülő útiköltség 2,50 F t, oda-visszautazásnál 
esetén 5,-  F t  vagy ennél kevesebb; tengelyen történő utazás
nál pedig, ha az ú t hossza a 4 km-et nem haladja meg.

132. Amennyiben az orvos javaslatára a szolgáltatást igénybe vevő 
dolgozó vagy családtagja utazásához kísérő szükséges, a kísérő 
utazási költségeit is meg kell téríteni a 131. pontban foglaltak 
szerint.
A 14. éven aluli beteg gyermek utazásához a kísérő szükséges
ségét orvosi javaslat nélkül is véleményezni kell.

133. Meg kell téríteni az utazási költséget abban az esetben is, ha 
a dolgozó (családtag) az illetékes szakorvosi kezelést, vagy 
kórházi ápolást beutalás (berendelés) nélkül veszi igénybe, de 
az orvosi ellátásra vagy kórházi ápolásra igazoltan szükség 
volt, vagy azt sürgős szükség indokolta.

134. Betegség m iatt a BM üdülőbe tö rtén t beutalásakor az ú ti
költséget az üdülőparancsnok téríti meg, ha a beutalás a 
betegségi ellátás terhére történt.
Amennyiben a BM üdülőbe történő beutalás orvosi javaslatra 
tö rtén t ugyan, de költségtérítés ellenében -  vagyis nem a 
társadalombiztosítás terhére - , úgy az utazási költség is a 
beutaltat terheli.
A fentiektől eltérő esetekben gyógyintézetbe, felülvizsgálatra, 
stb. utazásnál a Társadalombiztosítási Főigazgatóság illetékes 
szerve folyósítja az útiköltséget.

135. A BM. üdülőbe, gyógyintézetbe vagy egészségügyi szabadságra 
beutaltak I. kocsiosztályt, 200 km-nél nagyobb távolság esetén 
az I. kocsiosztályon felül gyorsvonatot vehetnek igénybe.

136. Az utazási költség megtérítéséhez a jogosultságot „Munkál
ta tó i” vagy „Biztosítási igazolvány” -nyal, az utazás megtör
tén té t az orvos által kiállított „Útiköltség igazolás”-sal és a 
menetjegyekkel kell igazolni.

137. Amennyiben az útiköltségre jogosult dolgozó MÁV arcképes 
igazolvánnyal rendelkezik, vagy annak váltására jogosult, 
csak az 50% -os vasúti jegynek megfelelő forintösszeg téríthető 
meg.
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V. FEJEZET

TERMÉSZETBENI SZOLGÁLTATÁSOK

138. A dolgozó és családtagja a szolgálati viszony, illetőleg munka- 
viszony fennállása a la tt gyógykezelésre, gyógyszer ellátásra, 
gyógyászati segédeszközökre, kórházi ápolásra és gyógyfürdő 
kezelésre jogosult. Az orvosi gyógykezelés, gyógyfürdő kezelés 
és kórházi ápolás díjtalan.

139. A dolgozók és családtagjaik részére a szükséges gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt és gyógyfürdő kezelést -  az alábbi 
feltételekkel szolgáltatják ki:
a) a gyógyszerért, kötszerért, gyógyvízért a gyógyszertári ár 

15% -át kell téríteni,
b)  a gyógyászati segédeszközért a gyártó, illetőleg forgalomba 

hozó vállalat részére az előírt térítést a dolgozónak ki kell 
fizetni, azonban a 15%-on felül kifizetett összeget -  a 
számla benyújtása mellett, ha az illetékes BM orvos vagy 
gyógyintézet igazolja a gyógyászati segédeszköz szükséges
ségét -  az illetékes pénzügyi szolgálat megtéríti,

c) nem kell térítést fizetni az a )- b) pontokban foglaltakért, 
ha azt a kórház (gyógyintézet), rendelőintézet, gondozó
intézet vagy az állami egészségügyi szolgálat orvosa ellát
mányából adja.

140. Térítésmentesen kapják a dolgozók és a családtagok:
a)  a fetőző betegségek megelőzéséhez szükséges védőoltó

anyagokat,
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b) a nemi betegségek és a gümőkóros megbetegedések gyógy
kezeléséhez szükséges gyógyszereket,

c )  az anya- -és csecsemővédelem érdekében szükséges gyógy
szereket, tápszereket,

d) az egyes különleges életmentő gyógyszereket, 
e) az anyatejet,
f )  a vérátömlesztéshez szükséges vért,
g)  a gyógyfürdő kezelést.

Gyógyászati segédeszközök

141. A gyógyászati segédeszközökért vagy azok javításáért a dol
gozó, illetőleg családtagja térítést tartozik fizetni. A térítés 
mértéke a gyógyászati segédeszköz árának, illetőleg a javítás 
költségének 15%-a.

142. Tolókocsi és hallókészülék igényléséhez a számfejtő szervek
nek „M unkáltatói igazolvány"-t  kell kiállítani.

Fogászati ellátás

143. A foghúzás, tömés és egyéb nem fogpótlásnak minősülő gyógy
kezelés térítésmentes, akár a BM, akár az SZTK rendelő- 
intézet szolgáltatja.

144. A fogpótlásnak minősülő gyógykezelésre az alábbi szabályok 
érvényesek:
a)  BM rendelőben végzett fogpótlás esetén a dolgozó csak a 

társadalombiztosítási díjszabás szerinti összeg 25% -át ta r 
tozik téríteni,

b) amennyiben a dolgozó szolgálati helyén fogpótlásra is al
kalmas BM fogászati rendelő, illetve szakrendelés nincs, 
a  dolgozó a fogpótlást az SZTK rendelőben, vagy ennek 
hiányában magánorvossal is elvégeztetheti. Ebben az eset
ben a fogpótlási munka társadalombiztosítási díjszabás 
szerinti összegének 75%-át az illetékes pénzügyi szolgálat 
visszatéríti,

c)  nem kell a fogpótlásért térítést fizetni -  illetőleg ezek költ
ségét a BM viseli -  annak a dolgozónak, akinek a fog
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pótlás szolgálati (üzemi) eredetű baleset vagy sérülés követ
keztében vált szükségessé.
Nem kell téríteni továbbá annak a dolgozónak a fogpótlá
sért, aki bármely okból -  orvosi megállapítás szerint -  
rágóképességének 50% -át elvesztette. H a ilyen személy az 
előzőekben ír t  körülmények folytán a társadalombiztosí
tási vagy magánorvosi rendelésen végezteti e l  a fogpótlást, 
részére az illetékes pénzügyi szolgálatnak a társadalom- 
biztosítási díjszabás szerinti teljes összeget vissza kell 
téríteni.

d)  A dolgozó családtagja kedvezményes, illetve térítés nélküli 
fogpótlásban nem részesíthető.

e) A Szamuelly Szanatóriumban ápolt tbc-s betegek részére 
a fogpótlás díjtalanul történik.

145. A fogpótlási költségek megtérítésére az alábbiak vonatkoznak:
a)  Amennyiben a dolgozó a fogpótlást a BM fogászati ren

delőben végezteti el, a kezelés megkezdése előtt az illetékes 
BM orvos köteles megállapítani, hogy a fogpótlás SZTK 
díjszabás szerint milyen költségkihatással jár. Az így meg
állapított költség 25% -át a dolgozó csekk-befizetési lapon 
tartozik előre befizetni a 100.933- K - 95 BM. Testületek 
bevételi számlára. A BM orvos a fogpótlási m unkálatokat 
csak abban az esetben kezdheti meg, ha a dolgozó előzőleg 
bem utatja  a fogpótlási költség 25%-ának befizetését iga
zoló szelvényt.

b) Amennyiben a fogpótlás SZTK rendelőben vagy magán
orvosnál történik, a dolgozó jogosult az ilyen címen (SZTK 
díjszabás alapján) kifizetett teljes költség 75%-a visszatérí
tésének igénylésére.
Az SZTK rendelőiben végeztetett fogpótlásról az SZTK 
számlát nem állít ki. A kezelés megkezdése előtt a teljes 
költséget csekk-befizetési lapon be kell fizetni az illetékes 
helyi tanács bevételi számlájára. A befizetést igazoló szel
vényt a  kezelés megkezdésekor az SZTK orvos bevonja. 
M iután a fogpótlás m egtörtént, s megfelelő összeg befize
tése ennek következtében nem bizonyítható, ezért az SZTK 
orvostól egy ezt bizonyító igazolást kell kérni. E zt az iga
zolást be kell m utatni az illetékes BM orvosnak, aki azt 
záradékolja.

ÁBTL - 4.2. - 4642 /1966 /42 41



A magánorvossal végeztetett fogpótlás esetén számlát kell 
benyújtani, amelyet kifizetés előtt szintén az illetékes BM 
orvosnak kell záradékolnia. A záradéknak tartalm aznia 
kell a fogpótlás szükségességét és m egtörténtét, valam int 
azt, hogy a felmerült költségek SZTK díjszabás alapján 
mennyit tesznek ki. A fogpótlás keretében magánorvossal 
végeztetett olyan jellegű kezelések költségeit (pl. foghúzás, 
tömés stb.), amelyeket az SZTK egyébként díjmentesen 
végez el, teljesen figyelmen kívül kell hagyni.

146. Az illetékes pénzügyi osztály csak a 145. pontban foglaltak 
szerint megfelelően záradékolt számlát fizethet ki. A fogpót
lási számlák kifizetése a 06/61 „Szociális szolgáltatás” elneve
zésű költségvetési tétel terhére történik. Ugyancsak i t t  kell 
elszámolni az ingyenes fogpótlásra jogosultak által az SZTK 
részére befizetett, m ajd a BM által m egtérített 25%-os költség- 
hányadot.
Az illetékes pénzügyi osztályok a BM fogászati rendelőit a 
szükséges bianco befizetési nyom tatvánnyal lássák el.

Különleges gyógykezelési költségek megtérítése

147. A dolgozók és közeli családtagjuk (feleség, gyermek) olyan 
súlyos megbetegedése esetén, amely a BM vagy az SZTK 
egészségügyi szolgálata nyú jto tta  lehetőséget meghaladó keze
lést, ápolást kíván, az ezzel kapcsolatban felmerült költségek 
egy részének megtérítését a dolgozó a BM-től kérheti.

148. Térítés szempontjából csak azok a különleges betegségek, bal
esetek jöhetnek számításba, amelyek egyedi voltuk, lefolyásuk 
hosszú időtartam a, a gyógyszerek vagy gyógymódok külön
legessége m iatt csak orvos-specialisták igénybe vételével gyó
gyíthatók (pl. a járványos gyermekbénulás, a süketnéma gyer
mekek kezelése).

149. A költségtérítés legfeljebb a ténylegesen felmerült és igazolt 
költség 50%-áig terjedhet, de évente és személyenként a 3600 
F t-o t nem haladhatja  meg.

150. A költségtérítés engedélyezéséről szóló kérvényt szolgálati 
úton a BM Egészségügyi Osztályhoz kell fejterjeszteni.
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A kérvényben pontosan meg kell nevezni a betegséget, a keze
lés előrelátható időtartam át, azokat a szükséges kezelési mó
dokat, gyógyszereket, amelyeket a BM, illetve SZTK egész
ségügyi szervei nem szolgáltathatnak. Az ezekre vonatkozó 
adatokat a BM illetékes egészségügyi szervének orvosával iga
zoltatni kell. Csatolni kell a kérvényhez a kezelési költségről 
szóló nyugtákat, elismervényeket is.

151. A költségtérítést a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 
előzetes engedélyezése alapján az illetékes önálló számadótest 
fizeti ki, a "06/61. Szociális szolgáltatás” költségvetési tétel 
terhére.

Kórházi ápolás

152. A kórházi ápolásra szoruló dolgozót időbeli korlátozás nélkül 
díjtalan kórházi ápolás illeti meg.
A dolgozó családtagja naptári évenként kilencven napon á t

-  jogosult díjtalan kórházi ápolásra, a tbc-s családtag azonban 
időbeli korlátozás nélkül.

153. A 18 évesnél fiatalabb családtag reumás szívbetegség m iatt 
naptári évenként 180 napig jogosult kórházi ápolásra. 
Járványos gyermekbénulás utáni hűdés illetve Little-kór 
m iatt a családtagnak legfeljebb két éven á t jár kórházi ápolás. 
Koraszülötti osztályon (otthonban) elhelyezett gyermek idő
beli korlátozás nélkül részesülhet kórházi ápolásban.
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VI. FEJEZET

A PÉNZBENI SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMFEJTÉSE 
ÉS FOLYÓSÍTÁSA

154. A dolgozó betegsége, továbbá a nődolgozó beteg gyermeke 
ápolása m iatt, a szolgálati (munka-) helytói történő távol- 
m aradását -  az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapo
kon -  nyilván kell tartani. A nyilvántartásról annak a szerv
nek a parancsnoka (vezetője) tartozik gondoskodni, amelynél 
a dolgozó illetményét fizetik.
A nyilvántartás alapján figyelemmel kell kísérni a betegség 
tartam át és abban az esetben, ha a jelen rendelkezés szerint 
a dolgozó csökkentett illetményre, illetőleg táppénzre jogo
sult, azt -  a jogosultság bekövetkezése hónapjának 25. nap
jáig -  az illetményszámfejtő hellyel a jogosultság (betegség) 
kezdetének napját megjelölve, közölni kell. Beosztottak szol
gálati eredetű balesetéből (betegségéből) keletkezett szolgálat
képtelenséget, ha az 120 napot meghalad, annak ellenére, hogy 
továbbra is a teljes betegségi illetményre jogosultak, szintén

 jelenteni kell. Ugyancsak értesíteni kell az illetményszám
fejtő helyet a betegség (eü. szabadság) megszűnésének idő
pontjáról, hogy a betegségi illetmény illetőleg táppénz helyett 
a dolgozó részére a rendszeres illetményt folyósítsa.
Amennyiben a szolgálat- (munka-) képtelenség oka szolgálati 
(üzemi) baleset, illetve betegség, azt a jelentésben fel kell tü n 
tetni.
Az alkalmazott kórházi (gyógyintézeti) kezelése esetén a jelen
tésnek a kórházi kezelés idejét is tartalm azni kell.
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155. A betegségi illetményre illetve táppénzre jogosultság lejárta 
előtt, éspedig

-  beosztottakra nézve a csökkentett illetménnyel való 
ellátottság 130., tbc-s megbetegedés esetén 490., szol
gálattal összefüggő baleset esetén a teljes betegségi 
illetmény folyósításának 250. napjával,

-  az alkalm azottakra vonatkozóan a táppénz folyósítás
250., tbc-s megbetegedés esetén 610. napjával,

a betegségi illetményt, illetve táppénzt folyósító számfejtőhely 
a 6. számú melléklet (első oldala) szerint hívja fel az illetékes 
BM orvost (eü. szervet, intézményt) a munkaképesség
csökkenés előzetes megállapításával kapcsolatos intézkedés 
megtételére. Erről egyidejűleg az állományilag illetékes pa
rancsnokot is tájékoztassa.
A munkaképesség-csökkenésről kiadott szakvéleményről az 
egészségügyi szervnek az illetékes parancsnokot -  a szak- 
vélemény megküldésével -  a szolgálati (munka-) viszonnyal 
kapcsolatban szükséges intézkedések (FÜV eljárás stb.) meg
indítása, a számfejtőhelyet pedig az ellátás további folyósítása 
vagy beszüntetése végett értesíteni kell.

156. A betegségi illetmény, illetve táppénz folyósításához szükséges 
jelentések megküldéséért és helyességéért a 154. pontban meg
határozott vezető és az általa megbízott, szabadságokat nyil
vántartó  beosztott együttesen felelős.
A bejelentések elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelő 
adatok közléséből keletkező ellátás, kifizetés stb. esetén a 
felelősökkel szemben a K ártérítési Szabályzat szerint kell el
járni. Értelemszerűen vonatkozik ez a felelősség a 155. pon t
ban foglaltak betartását elmulasztóra is.

157. A szolgálati, illetve munkaviszony fennállása a la tt a BM dol
gozóknak a szolgálat, illetőleg keresőképtelenség tartam ára 
járó pénzbeni ellátások közül a csökkentett betegségi illet
mény, táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekápo
lási táppénz számfejtését, kifizetését az illetékes pénzügyi 
osztály lá tja  el, a 06/41. költségvetési rovat terhére.

158. Az anyasági és temetési segélyt (szakszervezetit is), ú tikölt
séget -  kivéve a belügyi üdülőbe történő beutalás esetén az 
utazási költséget -  a  szakszervezeti segélyt, az illetékes T ár
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sadalombiztosítási Igazgatóságok vagy ezek kirendeltségei 
fizetik ki.
Ugyancsak az illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóságok 
fizetik a szolgálati (munka-) viszony megszűnése utáni igény
megnyílások esetében a táppénz, terhességi-gyermekágyi se
gély stb. keresetpótló szolgáltatásokat.

159. Az esetek többségében a dolgozó a csökkentett betegségi illet
mény, illetve a táppénz helyett a betegség idejére teljes illet
ményben részesül, mivel a szolgálatképtelenségről az illetmény- 
számfejtő hely csak utólagosan kap értesítést. Ezért a szabály- 
szerű járandóság és a költségvetési rovatrendnek megfelelő 
elszámolása biztosítása céljából a következők szerint kell el
járni:
a)  a kifizetett illetmény és a csökkentett illetmény, illetve 

táppénz közötti különbözetet az érdekelttől térítményezni 
kell. A térítményezésnél figyelembe kell venni a betegség 
idejére szám fejtett illetményből levont nyugdíj járuléknak 
a tárgyhavi nyugdíj járulék levonások összegéből történő 
kompenzálását is,

b) a csökkentett illetmény, illetve táppénz összegével a 01 
rovat felhasználását csökkenteni kell és az e címen kifize
te t t  összegeket a 06/41 rovat terhére kell írni,

c) a ki- és átutalások könyvében a térítményezéseket meg
felelően á t kell vezetni.

Fentieken kívül külön nyilvántartást vezetni a betegségi illet
ményről, illetve táppénzről nem kell. A számviteli beszámoló 
jelentésben a 06/41. tétel forgalmát külön kell szerepeltetni, 
a csökkentett illetménnyel (táppénz) kapcsolatosan egyéb je
lentési kötelezettsége a pénzügyi osztályoknak nincs.

160. Szolgálatképtelenség, illetve keresőképtelenség esetén járó 
betegségi illetmény, táppénz nem állapítható meg és nem 
folyósítható, ha a dolgozó betegségét, balesetét abból a célból, 
hogy betegállományba kerüljön, maga idézte elő.

161. A betegségi illetményt, illetőleg táppénzt meg lehet vonni 
attól, aki:
a) az orvos utasításainak nem tesz eleget,
b) aki az elrendelt orvosi felülvizsgálatról elfogadható indok 

nélkül távol marad,
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c) az anyától, aki beteg gyermekének ápolása m iatt kap táp 
pénzt, ha a gyermeket kórházba u talták  és a kórházba 
utalást az anya nem fogadja el.

A táppénz, illetőleg betegségi illetmény megvonását a  szám
fejtőhely az eü. szabadságra javaslatot tevő BM orvos írásbeli 
intézkedése alapján eszközölheti.
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VII. FEJEZET

LEVONÁS A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL

162. A 41. pontban m eghatározott teljes összegű betegségi illet
ményből a  tartozásokat (nyugdíjjárulék, illetményelőleg tö r
lesztő részlet stb.) esedékességüknek megfelelően, úgy kell 
levonni, m intha a beosztott illetm ényt kapna.

163. A 75%-os betegségi illetményből és az alkalm azottak tá p 
pénzéből kizárólag a csökkentett betegségi illetményre jogo
sultság idejére kifizetett teljes és 75%-os illetmény közötti 
különbözetből eredő illetmény térítm ényt, a tartásd íja t és az 
esetleg jogtalanul kifizetett betegségi illetményt, illetőleg tá p 
pénzt lehet levonni.
A levonás a csökkentett betegségi illetmény, táppénz 33%-ánál 
több nem lehet.

164. A terhességi-gyermekágyi segélyből, az anyasági, temetési 
segélyből a gümőkóros betegeknek m egállapított anyagi tám o
gatásból és az útiköltség térítésből levonásnak helye nincs.

165. A jogtalanul felvett betegségi illetményt, táppénzt elsősorban 
a dolgozó részére e címen járó további ellátásból kell levonni. 
H a erre lehetőség nincs, az illetményből kell levonni, vagy köz
adók módjára behajtani.
A betegségi illetményen, illetőleg táppénzen kívüli szolgál
tatások jogtalan igénybevételével okozott k á rt az illetményből 
történő levonással, illetve közadók módján kell m egtéríttetni. 
Ezeket a betegségi illetményből, táppénzből levonni nem 
szabad.
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166. Tartásdíj címén csak az illetékes hatóság, bíróság határozata, 
ítélete letiltása alapján lehet a betegségi illetményből, tá p 
pénzből levonást foganatosítani.
Az illetményre vonatkozó érvényes letiltási határozat, ítélet 
hatálya -  külön eljárás nélkül -  kiterjed a betegségi illetmény
re, illetőleg táppénzre és azt az illetményszámfejtő helynek 
foganatosítani kell.

167. A tartásdíjon és a betegség idejére jogalap nélkül felvett illet
ményen, betegségi illetményen, táppénzen kívül a szolgáltatá
sokból levonni, azokat átruházni vagy elzálogosítani nem 
lehet.

Szolgáltatások elévülése

168. A betegségi szolgáltatásokat az érdekeltnek kell igényelni. 
A keresetpótló készpénzszolgáltatás esetében a szolgálatkép
telenségre (betegszabadságra) vonatkozó orvosi kiírás igény- 
bejelentésnek számít. A szolgáltatásokra vonatkozó igény a 
jogosultság megnyílásától szám ított egy év a la tt évül el.
Az elévülési időt készpénzszolgáltatásoknál a szolgáltatás ese
dékessége napjától, a dolgozó részére térítési díj fizetése mel
le tt igénybe vehető, de egyébként ingyenesen járó term észet
beni szolgáltatás esetén pedig a dolgozó által megelőlegezett 
térítési díj visszatérítésére irányuló igény elévülését a term é
szetbeni szolgáltatás igénybe vétele napjától kell szám ítani.

169. Az igény egy év a la tt abban az esetben is elévül, ha a szolgál
ta tá s t a folyósítástól szám ított egy év a la tt nem vették fel. 
Az elévülés nyugvására és félbeszakítására a polgári jog sza
bályai az irányadók.
Az időszakonként és folyamatosan járó készpénzszolgáltatá
soknál (csökkentett illetménynél, táppénznél, terhességi-gyer
mekágyi segélynél) az egy évi elévülést az egyes részletekre 
külön-külön kell számítani.
Az elévülés kezdő időpontját a folyósított szolgáltatások te 
kintetében a folyósítás napjától kell számítani.

170. A nem folyósított szolgáltatásoknál az elévülési határidőt a 
szolgáltatás esedékessége napjától kell számítani. Az esedékes
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ség napja a szolgáltatásra jogot adó eseményt követő első 
illetményszámfejtési nap.

171. A gümőkóros beteg alkalm azottaknak járó rendszeres anyagi 
tám ogatás elévülésére a betegségi illetmény és a táppénz elévü
lésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

172. A dolgozó haláláig esedékessé vált, de fel nem ve tt és el nem 
évült készpénzszolgáltatás az örökösök részére abban az eset
ben folyósítható, ha a dolgozóval, annak haláláig közös ház
ta r tá sb a n  éltek.

173. H a az örökös a 172. pontban m eghatározott minőségét hagya
ték átadó végzéssel vagy bírói ítélettel nem igazolja, a jogosult 
haláláig esedékessé vált, de fel nem vett és el nem évült kész
pénzszolgáltatások felvételére egymást követő sorrendben a 
házastárs, a gyermek, az unoka, a szülő, a nagyszülő és a 
testvér jogosult, feltéve, hogy a dolgozóval annak halálakor 
közös háztartásban élt.

174. H a a 172. és 173. pontok alapján nem lehet megállapítani, 
hogy a dolgozó haláláig esedékessé vált, de fel nem ve tt és el 
nem évült készpénzszolgáltatás felvételére ki jogosult, a lejárt 
és el nem évült készpénzszolgáltatásokat a hagyatékba kell 
utalni.
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V III. FEJEZET

A DOLGOZÓK KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

175. Az a dolgozó, aki a szolgáltatások jogtalan igénybe vételével 
k árt okoz, az okozott kárt köteles megtéríteni. A dolgozó kár
térítési kötelezettsége azonban akkor is fennáll, ha a szolgálta
tásokat családtagja vette  jogtalanul igénybe.

176. A betegségi szolgáltatások jogtalan igénybevételével keletke
zett kár címén a betegségi illetmény (táppénz), illetőleg az 
illetmény legfeljebb 33%-át, a tévesen kifizetett és rosszhisze
műen felvett szolgáltatások esetén legfeljebb az illetmény 
50% -át lehet levonni.

177. A jogalap nélkül felvett betegségi illetmény, táppénz megtérí
tése, ha ez a dolgozó részére járó további betegségi illetmény
ből, táppénzből nem vonható le, továbbá az egyéb szolgáltatá
sok jogosulatlan igénybe vételéből keletkezett károk m egtéríté
sére a vonatkozó K ártérítési Szabályzatot (beosztottakra nézve 
a 36/1962. számú miniszteri parancsot, az alkalm azottakra a  
0013/1965. számú miniszteri utasítást) kell alkalmazni.

A dolgozó kártérítési követelésének átszállása

178. H a a betegség vagy baleset következtében keletkezett kárt a 
dolgozónak vagy családtagjának más megtéríteni köteles, 
azonban a dolgozó a BM. szervtől a betegségi biztosítás kereté
ben szolgáltatásban részesült, a kártérítési követelés a teljesí
te t t  szolgáltatás erejéig a Belügyminisztériumra száll át.

4* ÁBTL - 4.2. - 4642 /1966 /52 51



179. H a a dolgozó vagy családtagja mástól kártérítést kapott anél
kül, hogy a kártérítés összegének megállapításánál a BM szerv 
szolgáltatás nyújtási kötelezettségét figyelembe vették volna, 
a BM -  a kapott kártérítés erejéig -  a szolgáltatások nyú jtá 
sára nem köteles. Ugyanakkor a károkozóval szemben az emlí
te t t  körben (mértékig) igényt nem tám aszthat.

180. A kárt okozó kártérítési kötelezettsége fennáll, tek in tet nélkül 
arra, hogy a baleset szolgálati eredetűnek, üzeminek minő
sül-e vagy sem.
A munkahelyen (üzemen) kívül előforduló balesetek, amikor 
kártérítésre kerülhet sor, és a balesetet nem maga a sérült, 
hanem más személy vagy annak gondatlansága vagy hanyag
sága okozta, a következők:

verekedés, testi sértés, bármely közlekedési eszköz által 
okozott sérülés, épületről leesett épületrészek vagy azokból 
kiálló tárgyak által okozott sérülés stb.

181. A 178- 180. pontokban em lített esetekben -  ha a segélyezés 
időtartam a a három napot meghaladta -  jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell ta r 
talmazni:
a)  a sérült neve (személyi adatai), lakcíme,
b)  hol, mikor és hogyan tö rtén t a sérülés,
c) ki volt a sérült szerint a baleset okozója (név, lakcím),
d)  gépjárművel kapcsolatos sérülés esetében kié a balesetet 

okozó jármű,
e) mikor és mely hatóság, rendőrhatóság hallgatta ki a sérül

te t  a sérüléssel kapcsolatban,
f )  a sérült tudom ása szerint mi az ügy rendőrségi, állam 

ügyészségi vagy bírósági száma.
A jegyzőkönyv felvételére a 154. pontban m eghatározott pa
rancsnok köteles. A jegyzőkönyvet a balesetet magában fog
laló hónapot követő hónap végéig kell az illetékes pénzügyi 
szervnek megküldeni.

182. H a a 178 -  180. pontok értelmében a kárt más megtéríteni 
köteles, a segélyezés befejezése u tán  a 181. pontban em lített 
jegyzőkönyv egyidejű megküldése mellett az illetékes pénz
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ügyi szerv közölje a segélyezés időtartam át, valam int az 
igénybe ve tt szolgáltatásokkal (betegségi illetmény, táppénz, 
kórházi ápolási költség stb.) kapcsolatban felmerült költsége
ket, segélynemenkénti részletezéssel a BM I/I . Csoportfőnök
ség Jogügyi Alosztályával. A kórházi ápolásnál meg kell azt is 
jelölni, hogy a sérültet (beteget) melyik kórházban ápolták. 
A kár behajtása irán t a BM I/I. Csoportfőnökség Jogügyi Al
osztálya intézkedik.

183. Amennyiben a dolgozó balesete a szolgálat ellátásával kap
csolatban keletkezett és a 178 -  180. pontokban em lített kár
térítési lehetőség fennáll, úgy a 23/1961. számú miniszter
helyettesi utasítás IV. fejezet 2. pontjában em lített sérülési 
jegyzőkönyvet kell elkészíteni 3 példányban, figyelembe véve 
a 79/1962. számú BM Eü. Oszt. számú utasítást is. A jegyző
könyv egy példányát -  kiegészítve a 181- 182. pontokban 
foglaltaknak megfelelően költségkimutatással, amelyben utalni 
kell arra, hogy az érdekelt dolgozó részére a balesetből kifolyó
lag állapították-e meg baleseti járadékot, rokkantsági nyug
díjat, ha igen, milyen összegben, milyen szám ala tt -  ugyan
csak a BM I/I . Csoportfőnökség Jogügyi Alosztályának kell 
felterjeszteni.

Egyéb rendelkezések

A betegségi biztosítással kapcsolatban felmerülő vitás, vagy az 
utasításban nem szabályozott kérdésekben -  az általános rendel
kezések alapján -  a BM I/I. Csoportfőnökség jár el.
Az utasítás 1967. január 1-én lép hatályba. H atályba lépésével 
egyidejűleg érvényét veszti:

-  a BM katonai, irodai és polgári állományú beosztottainak 
betegségi biztosításból eredő ellátásáról szóló 3135/1958. szá
mú utasítás,

-  a  3135/1958. számú utasítással kapcsolatos egyes kérdések 
szabályozásáról szóló 10.120/1959., 10.589/1963., 10.589/2 -
1963., 10.589/3 -  1963. számú utasítások,

-  az önkéntes rendőrök betegségi ellátása tárgyában kiadott 
12.123/1959. számú utasítás.
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Az utasítás kiadásáról a parancsnokok a dolgozókat tájékoztassák 
és biztosítsák, hogy a jogszabály az érdeklődők számára rendelke
zésre álljon.

Budapest, 1966. augusztus 25.
Pál Antal sk.

r. alez. 
csoportfőnök
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MELLÉKLETEK
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1. sz. melléklet

Folyamatos gyógykezelés esetén 13 hétig érvényes

BIZTOSÍTÁSI IGAZOLVÁNY

 bent felsorolt családtagjai részére

kizárólag körzetorvosi és szakorvosi (rendelőintézeti) kezelés, gyógy
szerellátás, gyógyfürdő, útiköltség megtérítés, szülésznői díj, valamint 
hallókészülék és tolókocsi kivételével gyógyászati segédeszköz igénybe

vételére

Az igényjogosult családtagok kórházi (gyógyintézeti) ápolás, hallókészülék 
és tolókocsi gyógyászati segédeszköz, valamint egyéb készpénzsegély vagy megtérí
tés igénylése esetében igényjogosultságukat az orvos által adott űrlap felhasználá
sával külön kötelesek igazolni.

A „Biztosítási Igazolvány” a munkaviszonyban álló dolgozó (családtagja) 
részére a kiállítástól, az érvényesítéstől számított 30 napig, a munkaviszony 
megszűnése után kiállított, érvényesített Biztosítási Igazolvány pedig a munka- 
viszony megszűnésétől számított 15 napig érvényes.

Ezt az igazolványt a munkáltató állítja ki akkor, amikor a családtag a beteg
ségi szolgáltatásokat igénybe akarja venni; szükség esetén az érvényét a következő 
rovatok pontos kitöltésével és aláírásával kell meghosszabbítani.

Ezt az igazolványt meg kell őrizni, szolgáltatás csak ennek alapján igényelhető.
Az igazolványba bármilyen bejegyzést csak a munkáltató, illetőleg a Társa

dalombiztosítási Igazgatóság (Kirendeltség), illetékes közege eszközölhet.
A visszaélést a törvény szigorúan bünteti.

SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság

Ára: 50 fillér
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A felsorolt családtagok igényjogosultságát minden érvényesítésnél a mun
káltató tartozik felülvizsgálni. Igényjogosultsággal, már nem rendelkező 

családtag adatait át kell húzni.

A dolgozó

családi és utóneve 
(asszonyoknak 
leánykori név is)

születési éve 
és helye

anyjának leánykori 
neve

foglalkozása
(alkalmazásának
minősége)

családtagja 
vagy rokona-e 
a munkáltatónak

igen házastársa, gyermeke, testvére unokája, szülője, 
nem nagyszülője, egyéb rokona vagy családtagja

lakása:

Igényjogosult családtagok

Sorszáám
Név Szül. éve

Családtagi
minőség

megjelölése

Munkáltató 
aláírása 

és bélyegzője

-

Az igényjogosult családtagok közül egy igazolványban csak a feleség és gyer
mekek sorolhatók fel. Az egyéb igényjogosult családtagok részére külön igazolvány 
állítandó ki.
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Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19.. . é v ...............................
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 196. . .  é v .............. . h ó ........
Kelt .........................................196 . . .  é v ........................... hó ........... n.

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomatok

Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  év ................................. h ó .......... . n.
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 196 . . .  év ............
K e l t .....................................196 . . .  é v .................................

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata

Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  év ................................. h ó ..........
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 196 . . .  é v ............
K e l t .................................196 . . .  é v ..................................... h ó ..........  n.

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata

Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  é v .................................

A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 196 . . .  é v ........ . h ó ..........
K e l t ...................................196 . . .  é v ...................................

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata
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Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  é v ...............................
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 196 . . .  é v ............ . hó . . . .
K e l t ................................. 190 . . .  év ................................... . h ó ........

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata

Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  év ............................... . hó . n.
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 190 . . .  év ............
K e l t .................................190 . . .  é v .....................................

a munkáltató vagy megbízottjának 
és bélyegzőlenyomata

aláírása

Törzsszám:
Üzem neve: 
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  é v ................................. .h ó  . . .  . . n.
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 190 . . .  é v ............ .h ó  . . .  .
K e l t ...................................190 . . .  é v ................................... .h ó  . . .  .

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata

Törzsszám:
Üzem neve:
Üzem helye:
A dolgozó munkába lépett: 19 . . .  é v ............................... . hó . . . .
A dolgozó munkaviszonya megszűnt: 190 . . .  é v ............
K e l t ................................... 190 . . .  é v .................................

a munkáltató vagy megbízottjának aláírása 
és bélyegzőlenyomata
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Az első oldalra az alkalmazott nevét kell beírni.
A második oldalon ,,A munkavállaló” cím alatti három sort és az 

utolsó sort (lakása) értelemszerűen kell kitölteni.
A negyedik sorba a foglalkozáshoz: „BM alkalm azott” vagy 

„BM szerv alkalm azottja” szavakat kell írni.
Az ötödik sorba a „Családtagja vagy rokona-e a m unkáltatónak” 

keresztben á t kell húzni.
Az „Igényjogosult családtagok” cím alatti részt értelemszerűen 

kell kitölteni, figyelemmel az U tasításban foglaltakra.
A harmadik oldalon a törzsszámhoz a 34500 számot kell beírni, 

a többi rovatot megfelelően kell kitölteni.

Az 1. sz. melléklet kitöltésének módja
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S Z O T  Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság

M u nkáltatói ig a zo lvá n y

2. ez. melléklet

Figyelmeztetés: E z t  az igazolványt kell kiadni, h a  a  dolgozó
a) s a já t m aga vagy családtagja részére kórházi (gyógyintézeti

) ápolást, költségesebb gyógyászati segédeszközt, 
m űfogsort, tem etési segélyt;

 b) családtagja részére anyasági segélyt igényel.

A 

dolgozó

1. Neve:
(asszonyoknál a leánykori név is)

2. Születési éve és helye: ...... .
3. Anyjának leánykori neve:
4. Foglalkozása (munkaköre)
5. Lakcíme: város/község utca  fszt 

---------------------- té r -----------  sz .- e m . -— ____  s z .

6. Munkaviszonya mikor kezdődött? év hó napján.
7. Melyik napon dolgozott utoljára? _ év hó napján.
8. Fennáll-e a munkaviszony: 
9. Ha kilépett, mikor év hó napján

1 0 . Felmondás alatt áll-e ? Ha igen, mikor jár le a felmondás?
év hó napján.

1 1 .  A dolgozó vagy családtag kér-e segélyt?
1 2 . Ha a családtag kér segélyt, annak neve: kora

13. Az alábbi ro v a to k a t kórházi ápolás igénylésénél és csak  ak k o r kell k itö lten i, h a  a  dolgozó e m u n k á lta 
tó n ál egy évnél röv idebb ideje áll, vagy  ideig á llo tt m unkaviszonyban. A k itö ltés, az  ,,Igazolvány a  tá rsa d a 
lom biztosítási szo lgáltatásokró l”  elnevezésű igazolás ro v a ta in ak  a  betegre vonatkozó a d a ta i a lap ján  tö rtén ik . 
(A dolgozónál az  igazolvány 1., 2., 3. és 5., a  csa lád tagnál 1., 2., 4. és 5. rova tok .)

A dolgozó
A beteg 
kórházi 
ápolást 
kap o tt

-tól  -ig

Az „Igazolvány"  szerinti m unkálta tó

m
un

ká
ba

lé
pé

sé
ne

k
na

pj
a

Munkából 

kilépésének 
napja

m elyik társ . bizt.
szervnél volt 

bejelentve, milyen 
törzsszám  a la tt

pontos neve és címe

kifizetőhely 
(igen, 

nem )

A  

munkáltató

Törzsszáma:
Melyik társadalombiztosítási igazgatóságnál/kirendeltségnél jelenti munkavállalóit?
Az üzem (munkáltató) megnevezése:
Az üzem címe és helye:
Üzemi kifizetőhely van-e?
Kelt 196 évi hó napján. 

a  m unkálta tó  (m egbízottja) alá írása  és  bélyegző
lenyom ata (üzem i-hivatali kifizetőhelynél 

a  kifizetőhely bélyegzőlenyom ata is)

Jogosítások:
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Orvosi igazolások. A beteg n e v e :__________ __________________________ kora: _______
Első ízben jelentkezett: 196_______év i______ ___________________ _ hó  napján.
Orvosi javaslat:________________________________________________________________

___________________________________ K órism e_______________________________
190___ é v ______________ h ó __________napján

P. H . orvos aláírása

Figyelmeztetés. Az alábbi igazolást csak akkor kell kitölteni, h a  családtag részére igényelnek segélyt. Az igazolást a  la 
kóbizottság vagy az üzemi szakszervezeti bizottság, ahol pedig ilyen nincs, a  helyi tanács végrehajtó  b izo ttsága á llítja   
ki. Csak an n a k a csa lád tagnak  a  nevét és ad a ta it kell fe ltün tetn i (a családtagi kapcsolatra u taló  szót is aláhúzva), ak inek  
részére a  szo lgáltatást kérik. Egyéb  pontoknál a  megfelelő szót kell aláhúzni vagy a  megfelelő a d a to t közölni.

IGAZOLÁS
(családtag részére, betegségi szolgáltatások igényléséhez)

Büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy
1 .   _________________dolgozó ____________ __________________________nevű
feleségét, férjét, gyermekét, unokáját, szülőjét, nagyszülőjét, testvérét,______________________ _
_______________ aki 1 év_____________________hó__________napján született, eltartja.
2. Nevezett családtagnak a) önálló keresete nincs; b) h av i_________________________________F t
keresete, jövedelme, tartásdíja, nyugdíja, járadéka van. (A nyugdíj, járadék összegét az utolsó havi 
csekkszelvény alapján kell igazolni.)
3. A családtag a dolgozóval közös háztartásban él-e? Igen -  nem.
4. Nevezett családtag vezeti-e a dolgozó háztartását? Igen -  nem.
5. A dolgozó háztartásában külön háztartási alkalmazott. Van -  nincs.
6. A dolgozó nős-e? Igen -  nem.
7. Ha a dolgozó férfi nős, felesége dolgozik-e, mint munkaválalló? Igen -  nem.

K e lt____________________________ 196____ é v i_________________hó _ _ _ _ _  napján.

P. H.a he lyi ta n ács végrehajtó biz. v. üzemi 
s zakszerv. bizottság v. lakóbizottság (Bélyegzőlenyomat nélkül érvénytelen!)

 NYILATKOZAT
(csak szükség esetén és a társadalombiztosítási szerv tisztviselője előtt állítandó ki)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,_________________________________ ____

Kötelezem magam, hogy ha nyilatkozatom valótlan, a társadalombiztosítási szervnek a kárt meg
térítem.

K e lt__________________ ______ 196________ évi ____________  h ó _______ napján.
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Az 1- 3. és 5- 13. sorokat értelemszerűen kell kitölteni.
A 4. sorba: „BM alkalm azott” vagy „BM szerv alkalm azottja” 

szöveget kell írni.
A m unkáltatói igazolvány alsó felébe, a törzsszám sorába a 

34500-as számot kell beírni.
A „Melyik SZTK alközpontnál, kirendeltségnél jelenti munka- 

vállalóit” kérdésre választ nem kell adni, vízszintes vonalat kell 
húzni.

Az üzem (munkáltató) megnevezése és az üzem címe és helye 
sorait értelemszerűen kell kitölteni.

Az utolsó kérdésre: „Üzemi kifizetőhely van-e? a „Nincs” szót 
kell beírni.

A 2. sz. melléklet kitöltésének módja

5 BM betegségi biztosítás 
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5*

Az igazolvány tulajdonosának személyi adatai 
(A munkakönyv adataival egyezően kell kitölteni.)

A dolgozó n e v e ...................................................................
(asszonyoknál a leányneve is)

Születési éve .............................

Születési helye:...................................................................

Anyja leánykori neve .......................................................

sorozatszáma ...............................
Munkakönyvé

sorszáma.......................................

Előzően igazolványt kapott: 196 . . .  é v .......... h ó . . .n.

................................... 196 . . .  é v .......... h ó . . .n.

az igazolványt kiállító munkáltató aláírása

a dolgozó sajátkezű aláírása 

Egyéb feljegyzések:

Társadalombiztosítási Igazgatóság Kirendeltség

I G A Z O L V Á N Y  

a társadalombiztosítási szolgáltatásokról

Ára: 4 fillér 

A munkakönyv mellékleteként kell őrizni!
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1 2 3
A dolgozó A dolgozó 

az SZTK 
melyik he
lyi szervé

nél volt 
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lyen tsz

A munkáltatói se-

munka-
viszonyba
lépésének

napja

munka- 
viszony
ból kilé
pésének 
napja

a dolgozó
táppénz, ideigl. rokkant- 
sági nyugdíjat, kórházi 

(gyógyint.) ápolást 
kapott

-tól -ig

gély kifizetőhely útján
a családtag

akinek
neve,

családtagi
viszonya

kórházi 
(gyógyint.) 

ápolást kapott
-tól -ig

A bejegyzésnek a munkál
tató á lta l igazolása (mun
káltatói segélykifizetőhely 

esetében a kifizetőhely 
bélyegzője)
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A borítólap külső oldalára, a bekeretezett részbe a nevet kell 
beírni.

A borítólap belső oldalára a megfelelő adatokat értelemszerűen 
kell bejegyezni.

Ugyancsak értelemszerűen kell kitölteni az 1-gyel számozott rész 
két hasábját, valam int az 5. rovatot, ahol az igazolványt kitöltő 
aláírja nevét.

A 2. számú részbe csak a 34500 számot kell beírni.
A 3. és 4. számú hasábokat csak a polgári alkalmazottaknál kell 

kitölteni a nyilvántartás adatai alapján.

A 3. sz. melléklet kitöltésének módja
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4. 8 Z . melléklet

Csak a leszereléstől számított 15 napon belül bekövetkezett 
megbetegedés esetén érvényes!

kiállító szerv megnevezése.

19

TÁRSADALOMBI ZTOSÍTÁSI IGAZOLVÁNY
fegyveres testületek állományából kivált személy részére

1. Név (asszonyoknál leánynév is) ..................................................................................
2. Szül. é v e .......... helye ..................................................................................................
3. Anyja leánykori neve ................................................................................................
4. Lakása ..............................................................................................  város, község

................................................................................ utca, tér ....................... szám
5. Kiválás (leszerelés) n ap ja .......................év ......................................... h ó ............nap
6. A táppénz összege megállapításánál figyelembevehető utolsó havi levonásnélkül

teljes (100%-os) illetmény összege családi pótlók n é lk ü l.......................F t .......... f
azaz ..................................................................................  F t .......................f.

7. Az állományból kiválást megelőzően folyamatosan eltöltött szolgálati idő:
1 9 .......... év ...........................................hó-tól 1 9 .............év . ........................ hó-ig.

8. Táppénzből levonható letiltás (nő- és gyerektartás díj) van, nincs. (Külön 
borítókban.)

9. Egyéb megjegyzések: ...................................................................................................

K e l t ...........................................1 9 ............ év .......................................h ó ............. nap.

P. H.

parancsnok  illetményszámfejtő
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Az 1- 5., valam int 7- 9. sorokat értelemszerűen kell kitölteni.
A G. sort az U tasítás figyelembe vételével kell kitölteni.
A 8. sor kitöltése u tán -  ha letiltás van - , az iratokat postán, 

ajánlott küldeményként kell az új munkahelyhez továbbítani.

A 4. sz. melléklet kitöltésének módja

72
ÁBTL - 4.2. - 4642 /1966 /73



5.  s z. melléklet

név, rendfokozat

szolgálati viszony kezdete

anyja neve szolgálati hely

BETEGSÉGNYILVÁNTARTÓ LAP

So
rs

zá
m Távollét

kezdete
hó nap

Kórházba
ment

hó nap

Kórházból
kijött

hó nap

Szolgálatba
állt

hó nap

Mulasztott
napok
száma

1 2 3 4 5 6
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6. sz. melléklet

ÉRTESÍTŐ

Beteg neve: ...................

Lakás: .............................

Anyja neve: ................

Munkáltató neve és címe 

A betegség kezdete: . . .

A betegség megnevezése:

A 2/1964.(Eü. K. 1.) EüM számú utasítás alapján kérem nevezett dolgozónak a Munkaképességcsökkentést Véleményező 
Elsőfokú Orvosi Bizottság elé utalását munkaképességcsökkenése mértékének, illetőleg rokkantsága fokának előzetes 
megállapítása végett.

.....................................196 ........... é v .........................h ó ............ nap.

P. H. ..............................................................................
osztályvezető

szül. év, hónap 

Foglalkozás: .
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Rendelőintézet megnevezése:............ . ................ ............................................
A Munkaképességcsökkenést Véleményező Elsőfokú Orvosi Bizottságnak

Kérjük a 2/1964.(Eü. K. l.)EüM számú utasítás 3. §-a szerint a túloldalon megnevezett dolgozó munkaképességcsökkenése 
mértékére, illetőleg rokkantsága fokára vonatkozó szakvélemények közlését.

Kórelőzmény, panaszok: ................................................................. ................................ Diagnózis

Jelen állapot: ......................................................................................................................

Eddig alkalmazott gyógykezelés:

196 .......... é v ........................ h ó ............ nap.

P. H.

rendelőintézet igazgatója
*Az űrlapot házilag kell készíteni.
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