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Kedves Nyugdíjas elvtárs!

Ez a tájékoztató a kiadásakor érvényben lévő rendelkezé
sek alapján áttekintést ad a nyugállományba helyezettek 
részére biztosított jogokról és kötelezettségekről.

Minden olyan kérdésre, amelyre a tájékoztató választ 
nem ad, a nyugdíjas volt szolgálati helye, az illetékes 
nyugdíjas bizottság, a nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekben 
pedig a nyugdíjmegállapító szerv ad felvilágosítást.

Kívánjuk, hogy használja tájékoztatónkat eredménnyel. 
Reméljük, hogy a nyugdíjazása után felmerülő problé
mákra, kérdésekre tájékoztatónk tanulmányozása során 
kielégítő választ kap és ezzel jogainak érvényesüléséhez, 
érdekeinek védelméhez megfelelően hozzájárultunk.
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I. RÉSZ

A SZOLGÁLATI (ROKKANTSÁGI)
NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FOLYÓSÍTÁSA,

A NYUGDÍJASOK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK 
EGYÉB JOGOSULTSÁGA

1. Általános tudnivalók a nyugdíjak megállapításáról és folyó
sításáról

Nyugdíjjogosultság

A nyugdíjjogosultság részletes szabályait az 1971. évi 10. 
számú Tvr. alapján, a fegyveres erők és fegyveres testületek 
hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI.
1.) Korm. számú rendelet és ennek belügym iniszteri végre
hajtási utasítása tartalm azza.

Nyugállományba helyezéssel szüntetik meg a szolgálati viszo
nyát annak, aki szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjra jogo

sult.

Szolgálati nyugdíj

Szolgálati nyugdíjra jogosult az, aki a nyugállom ányba he
lyezéshez szükséges szolgálati időt megszerezte.

A m egállapított szolgálati nyugdíjat: 

teljes összegben kell folyósítani annak:

— aki szolgálati viszonya megszűnésekor az 50. életévét 
betöltötte;

— akinek szolgálati viszonyát hivatásos szolgálatra 
egészségügyi okból való alkalm atlanság m iatt szün
tették  meg;

70% -os mértékben annak, akinek szolgálati viszonyát 45. 
és 50. életéve között;

50 %-os mértékben annak, akinek szolgálati viszonyát 45. 
életévének betöltése előtt szüntették meg.
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A m egállapított szolgálati nyugdíj 55. életéve betöltése, 
vagy a megrokkanás előtt nem folyósítható annak, akinek 
szolgálati viszonya fegyelmi eljárás alapján szűnt meg, (hiva
tásos szolgálatra m éltatlanná vált), akit nem katonai fogdá
ban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, akit lefokoztak, 
illetve annak, aki hivatásos szolgálati viszonyáról lemondott.

Akinek a m egállapított szolgálati nyugdíj 50 vagy 70 százalé
kát folyósítják, a teljes összegű szolgálati nyugdíjra 55. élet
éve betöltésével, vagy munkaképessége legalább 50 %-os 
m értékű csökkenése esetén válik jogosulttá.

Akinek szolgálati viszonya megszűnésekor a m egállapított 
szolgálati nyugdíj nem  volt folyósítható, nyugdíjra csak 55. 
életéve betöltésével, vagy munkaképessége legalább 67 %-os 
m értékű elvesztése esetén válik jogosulttá.

A szolgálati nyugdíjnak az 55. életév betöltésekor, vagy a 
csökkentett m értékben folyósított nyugdíjnak teljes összegben 
történő folyósítására irányuló kérelm et a BM Terv- és Pénz
ügyi Csoportfőnökség Illetm ény-M unkaügyi és Nyugellátási 
Osztályához (továbbiakban: nyugdíjm egállapító szerv) 1903 
Budapest, Pf.: 314, kell benyújtani.

Ha az igény munkaképességcsökkenésen alapul, a kére
lemhez kórházi, vagy rendelőintézeti igazolást kell csa
tolni. A m unkaképességcsökkenés százalékos m értékének az 
Országos Orvosszakértői Intézet M unkaképességcsökkenést 
Véleményező I. (II.) fokú Orvosi Bizottsága (a továbbiakban:
I. (II.) fokú ŐSZI) által történő vizsgálatára a nyugdíjm eg
állapító szerv intézkedik.

A rra vonatkozóan, hogy a m egállapított szolgálati nyugdíj 
folyósítása az előírt feltételek bekövetkezéséig szünetel, vagy 
azt csökkentett m értékben kell folyósítani, a nyugdíjm egálla
pító szerv által kiadott határozat rendelkezik.

A szolgálati nyugdíj, az illetm énnyel való ellátottság befejezé
sét követő naptól kerül folyósításra. A szolgálati viszony meg
szűnését követő kettő hónapra — nyugdíj helyett — a szol
gálati viszony utolsó hónapjára fizetett illetm énynek és rend
szeres pótlékoknak megfelelő összegű illetm ény jár. A kettő 
hónapra — nyugdíj járu lék  levonása nélkül — járó illetm ényt 
a nyugállom ányba helyezés napján fizetik ki.
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Am ennyiben a m egállapított nyugdíj havi összege magasabb 
m int a fentiek szerint kifizetendő illetm ény egy hónapi ös
szege, a különbözet kifizetéséről — a nyugdíjm egállapító ha
tározat alapján — a szolgálati hely szerint illetékes pénzügyi 
szerv utólag gondoskodik.

A nyugdíj helyett járó kettő havi illetm ényt akkor is kifize
tik, ha a m egállapított szolgálati nyugdíj a folyósítási feltéte
lek hiányában nem kerül folyósításra.

A nyugállom ányú mind munkavállalás, mind egyéb jogok és 
kötelezettségek tekintetében az állomány parancsban megjelölt 
hatálytól, — tehát m ár az illetm énnyel való ellátottság két 
hónapjában is — nyugdíjasnak minősül.

Rokkantsági nyugdíj

Rokkantsági nyugdíjra jogosult szolgálati idejére tek in tet nél
kül az, akinek szolgálati viszonyát rokkantság m iatt szüntet
ték  meg. A rokkantságot az érdekelt személy vizsgálata és 
egészségi állapotára vonatkozó iratok alapján az OSZI véle
ményezi.
A rokkantsági nyugdíj összegszerű alakulását — a beszámí
to tt szolgálati idő figyelem bevételével — a vélem ényezett 
rokkantsági csoport és a rokkantság minősítése határozza 
meg. A rokkantság:

— I. csoportjába tartozik az, aki m unkaképességét teljesen 
elvesztette és mások gondozására szorul;

— II. csoportjába tartozik az, aki m unkaképességét telje
sen elvesztette, de mások gondozására nem szorul;

— III. csoportjába tartozik az, aki m unkaképességét leg
alább 67 % -os m értékben elvesztette.

A rokkantság minősítése szerint meg kell különböztetni:
— szolgálati kötelmekkel összefüggő és
— szolgálati kötelmekkel nem összefüggő 

rokkantságot.
Szolgálati kötelmekkel összefüggő az a rokkantság, amely a 
szolgálati kötelezettségek teljesítésekor — szolgálati helyen 
vagy azon kívül — a bekövetkezett baleset, vagy a sajátos 
szolgálati feladatok ellátásával összefüggésben keletkezett be
tegség következményeképpen jö tt létre.

—  9 —
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A rokkantságnak szolgálati kötelmekkel való összefüggését, 
a vonatkozó rendelkezésekben erre feljogosított vezető (pa
rancsnok) állapítja meg, illetve minősíti.

A szolgálati kötelmekkel összefüggőnek m inősített rokkantság 
esetén a rokkantsági nyugdíj magasabb összegben kerül meg
állapításra, ezen kívül kihatással van — munkaviszony foly
tatása esetén — a folyósítandó nyugdíj m értékére is.

A rokkantsági nyugdíjat a rokkantság fennállásának időtar
tam a a la tt a m egállapított összegben folyósítják. Folyósítása 
az illetm énnyel való ellátottság befejezését követő hónapban 
kezdődik. A szolgálati viszony megszűnését követő kettő hó
napra járó illetm ény kifizetésére vonatkozó szabályok meg
egyeznek a szolgálati nyugdíj folyósításánál em lítettekkel.

A m egállapított rokkantsági nyugdíj folyósításának időtarta
ma az ŐSZI szakvélemény alapján kerül m eghatározásra attól 
függően, hogy a rokkantságot véglegesnek, vagy m eghatáro
zott időtartam ra véleményezték.

Végleges rokkantság véleményezése esetén a rokkantság m ér
tékének újabb vizsgálatára csak akkor kerül sor, ha a nyug
díjas — állapotrosszabbodás címén — felülvizsgálatát kéri.

A kérelm et a következő bekezdésben m egnevezett szervhez 
kell benyújtani.

M eghatározott időtartam ra vélem ényezett rokkantság esetén 
a rokkantsági nyugdíjast — az előző ŐSZI vizsgálaton előírt 
időpontban — újból felülvizsgálják. A felülvizsgálat idejéről 
és helyéről az érdekeltet a SZOT Társadalom biztosítási Fő- 
igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: 
Nyufig) 1820 Budapest XIII., Váci ú t 69—79., értesíti.

Ha az ŐSZI vizsgálat a rokkantság alacsonyabb csoportját, 
vagy a rokkantság megszűnését véleményezi, a nyugdíjm eg
állapító szerv erről határozatot ad ki, mely ellen a törvényes 
felszólalási határidőn belül fellebbezést lehet benyújtani. En
nek alapján a nyugdíjm egállapító szerv intézkedik a II. fokú 
ŐSZI vizsgálat elvégzésére. Am ennyiben a II. fokú ŐSZI a 
rokkantság fennállását — a rokkantság m egszűnését vélemé
nyező I. fokú ŐSZI szakvélemény keltétől — véleményezi, 
a beszüntetett rokkantsági nyugdíjat — a beszüntetés idő
pontjától — újból folyósítják. A nyugdíjm egállapító szerv er
ről határozatban értesíti az érdekeltet. Ugyancsak ily módon
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értesül a nyugdíjas arról, ha a II. fokú ŐSZI a rokkantság 
fennállását nem véleményezte.
A m egállapított és folyósított rokkantsági nyugdíj összegének 
módosítására (beszüntetésére) abban az esetben kerül sor, ha 
a nyugdíjast az ŐSZI alacsonyabb, vagy m agasabb rokkant
sági csoportba sorolja, illetve ha nem véleményez rokkant
ságot.

Magasabb rokkantsági csoportba sorolás esetén a magasabb 
összegű nyugdíj az állapotrosszabbodás orvosi m egállapítása 
hónapját követő hó első napjától jár.

Alacsonyabb rokkantsági csoportba sorolásnál az alacsonyabb 
összegű nyugdíj az állapot javulás orvosi m egállapítását kö
vető második hónap első napjától esedékes.
Változatlan összegben folyósítják a nyugdíjat akkor, ha az 
orvosi felülvizsgálat alkalm ával a rokkantságot a korábbival 
azonos csoportúnak véleményezik.
(Ez esetben a nyugdíjm egállapító szerv határozatot nem ad ki.)
Beszüntetésre kerül a nyugdíj folyósítása akkor, ha az orvosi 
felülvizsgálat rokkantságot nem véleményez. Ez esetben a 
nyugdíj folyósítását a m egállapítás hónapját követő második 
hó első napjától szüntetik meg.
Am ennyiben az érdekelt a rokkantság m egszüntetésének alap
jául szolgáló ŐSZI szakvélemény ellen nem kíván fellebbezni, 
vagy a fellebbezési eljárás során a II. fokú ŐSZI sem véle
m ényezett rokkantságot, a határozat jogerőre emelkedése 
u tán  a beszüntetett rokkantsági nyugdíj helyett, azzal azonos 
összegű szolgálati nyugdíj kerül m egállapításra, ha a nyugdí
jas az ennek előfeltételeként előírt legalább 20 éves szolgálati 
idővel rendelkezik. Ebbe az időbe a rokkantsági nyugállo
m ányban tö ltö tt idő is beszámít. Ez esetben szolgálati nyug
díj címén a m egszűnt rokkantsági nyugdíjnál beszám ított szol
gálati idő és a szolgálati kötelmektől függetlenül bekövetke
zett rokkantság III. csoportja u tán  állapítják meg a nyugdíj 
összegét.
Ha az érdekelt a szolgálati nyugdíj megállapításához előírt 
szolgálati idővel nem rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan, 
de inkább szolgálatba való visszaállítását kívánja, úgy célsze
rű, ha az utolsó szolgálati helyén még a jogorvoslati határidő 
letelte előtt jelentkezik, ahol a szolgálatba való esetleges visz- 
szaállítása kérdésében döntenek.

—  11 —
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2. A szolgálati (rokkantsági) nyugdíj folyósítása munkaviszony 
létesítése, vagy keresőfoglalkozás esetén

Az éves keretösszeg meghatározása

A m egállapított nyugdíj a folyósítás kezdetének évében és az 
azt követő négy naptári évben — korlátozás nélkül — addig 
kerül folyósításra, ameddig a nyugdíjas tárgyévi összjövedel
me — nyugdíja és munkabére (jövedelme) együtt — nem ha
ladja meg a részére m egállapított tárgyévi keretösszeget.

A keretösszeg a nyugállom ányba helyezés évében a nyugállo
mányba helyezéstől az év végéig hátralévő hónapok számának 
és a nyugdíjalap (illetményátlag) 120%-ának szorzata, a folyó
sítás megkezdését követő 4 teljes naptári évben évenként az 
em lített 120% tizenkétszerese.

A keretösszeg egy évnél  rövidebb idő ala tt is kim eríthető.

A keretösszeg túllépése esetén a túllépést követő hónap első 
napjától kezdve a naptári év végéig a nyugdíj folyósítását 
szüneteltetik függetlenül attól, hogy a nyugdíjasnak ezt kö
vetően van-e keresete vagy nincs.

A nyugdíj folyósítás kezdetének évét követő ötödik naptári 
év első napjától a nyugdíj a m unkabér illetve jövedelem ösz- 
szegétől függetlenül, korlátozás nélkül kerül folyósításra. Fen
tiektől eltérő folyósítási szabály vonatkozik azokra, akiknek 
rokkantságát szolgálati kötelmekkel összefüggőnek m inősítet
ték  és nyugdíjukat e rokkantságuk alapján kapják. Az ilyen 
címen nyugdíjban részesülők nyugdíjának 50 % -á t akkor is 
folyósítják, ha a nyugdíj és a m unkabér (jövedelem) együtte
sen a tárgyévi keretösszeget túllépi.

Egész éven át korlátozás nélkül folyósítják annak a nyugdí
ját, aki olyan m unkaviszonyt létesít, m elyben az adott nap
tári év folyam án a m unkabér (jövedelem) együttesen nem 
több az éves keretösszegnek az egész évre járó nyugdíj össze
gével csökkentett részénél.

—  12 —
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Példával bemutatva:

havi 4 500,— Ft iletm ényátlag esetén az éves keretösszeg:
4 500,— Ft 120 % -a =  5 400,— F t X  12 hó =  64 800 — Ft

am ennyiben p l.: a nyugdíj m értéke 90 %-os, 
az egész évre járó nyugdíj

4 050,— F t X  12 hó =  48 600,— Ft

az éves kereseti lehetőség: a nyugdíj korlátozása
nélkül =  16 200,— Ft

A keretösszeg terhelése szempontjából a nyugdíjas jövedel
mébe beszámít m inden pénzbeni és term észetbeni ju ttatás.

Beszámít a munkaviszonyon kívül végzett tevékenységéért 
kapott díjazás (pl.: megbízás alapján végzett fordítói munka), 
végül mindaz a kereset, am elyre a nyugdíjas m int valamely 
munkaközösség tagja, m int magán-kisiparos, vagy kiskeres
kedő teszt szert. A kisiparosként, vagy kiskereskedőként szer
zett jövedelem összegének m egállapításánál az adóalapként 
kim utatható összeget veszik számításba.

A szolgálati viszony megszűnését követő kettő hónapra kifize
te tt illetm ény a nyugállom ányba helyezés évére m egállapított 
keretösszeget terheli.

Ha a m unkaviszonyban álló nyugdíjas keresőképtelensége 
m iatt táppénzben részesül, a keretösszeg terhelése szempont
jából nem a táppénzt, hanem  a táppénz alapját képező m un
kabér összegét veszik figyelembe.

Nem érinti a keretösszeget:

— a mezőgazdasági term előszövetkezet tagjaként fizikai 
m unkát végző nyugdíjas m unkabére,

— az újításokért, találm ányokért kapott díjazás,

— a szerzői jog védelme alatt álló alkotásokért kapott díjazás,

— a szabadság m egváltás címén kifizetett összeg,

— a kiküldetéssel, a különéléssel, a m unkába járással kapcso
latos költségtérítések (utazási- és szállásköltség, napidíj),
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— a term észetbeni ju tta tás  pénzbeni értékéből az a rész, 
am elyet a nyugdíjas m egtérít,

— az év végi részesedés címén kapott összeg,
— a jubileum i jutalom , a törzsgárda jelvény utáni jutalom, 

a miniszteri, vagy ennél magasabb szintű k itüntetés után 
járó jutalom,

— a m unkáltató által adott jutalm ak évi 500,— Ft-ig,
— az a ju ttatás, am elyet a nyugdíjas a nyugállományba he

lyezése u tán ; de még az előzetesen végzett m unkájáért 
kap,

— a különböző segély jellegű ju ttatás,
— a mezőgazdasági lakosság általános jövedelem adója alap

ján  vélelmezett jövedelem.

A nyugdíjas nyilvántartó lap kiállítása és kezelése

Ahhoz, hogy a nyugdíjas m unkát vállalhasson, nyugdíjas 
nyilvántartó  lapra van szüksége. A nyugdíjazás évére szóló 
nyilvántartó  lapot a nyugdíjm egállapító szerv a nyugdíj meg
állapításával egyidejűleg állítja ki és küldi meg a nyugdíjas
nak.

A nyugdíj m egállapítását követő években a nyugdíjm egálla
pító szerv a nyugdíjas kérése nélkül adja ki a nyilvántartó  
lapot.

A nyugdíjazás évében kiadott nyilvántartó  lapon fel van tün 
tetve a tárgyévi keretösszeg ( a tárgyévi nyugdíj és a tárgy
évi kereseti lehetőség együttes összege), a szolgálati viszony 
megszűnését követő kettő hónapra k ifizetett illetm ény és az 
első havi nyugdíj összege. A nyugdíjazás évét követően ki
állított nyilvántartó  lapokra a tárgyévi keretösszeg és az első 
hónapra folyósított nyugdíj összege kerül.

A nyilvántartó  lapon feltün te te tt évi keretösszeg a nyugdíj 
évenkénti százalékos emelésének megfelelően növekedik, 
egyébként változatlan.

Új nyilvántartó  lapot kell kiállítani, ha a nyugdíj összege vál
tozik. Pl.:
— csökkentett m értékben (50, 70 %) folyósított nyugdíj teljes 

összegben történő folyósításakor,
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— nyugdíj kiegészítés megállapításakor,

— kivételes nyugellátás megállapításakor,

— a nyugdíj összegének egyéb okból történő változásakor.

Az új nyilvántartó  lapot a nyugdíjm egállapító szerv adja ki, 
a nyugdíjas kérése nélkül.

A nyilvántartó  lapot m inden évben az első ízben vállalt 
munkaviszony alkalm ával — folyamatos munkavégzés esetén 
m inden év január 1-én — a nyugdíjas adja át a m unkáltató
jának. Ha a nyugdíjas korábbi m unkaviszonyát naptári éven 
belül megszüntetik, és más m unkáltatónál újabb m unkavi
szonyba lép, vagy előző m unkaviszonyának m egszüntetése 
nélkül más m unkáltatónál megbízásos tevékenységet vállal, 
az új (vagy második) m unkáltatóját köteles értesíteni arról, 
hogy nyilvántartó  lapját mely m unkáltató kezelte (kezeli).

A naptári év végén a nyilvántartó  lapot a m unkáltatónak kell 
szabályszerűen záradékolni és m egküldeni a Nyufig-nak.

A nyilvántartó  lap vezetésével, az éves keretösszeg túllépésé
nek bejelentési kötelezettségével kapcsolatos fontosabb tudni
valók a nyilvántartó  lap hátoldalán találhatók.

A nyugdíjasok és hozzátartozóik részére járó egyéb — a nyug
díjfolyósításhoz kapcsolódó — jogosultságok 

Családi pótlék

A nyugdíjm egállapító szerv — igényjogosultság esetén — a 
családi pótlék folyamatos folyósítására a nyugdíj m egállapí
tásáról szóló határozatban intézkedik.

A családi pótlék a szolgálati viszony megszűnését követő kettő 
hónapra az illetm énnyel együtt kerül kifizetésre, míg a nyug
ellátás folyósításának kezdetétől a Nyufig. a nyugdíjjal együtt 
folyósítja.

Am ennyiben a nyugdíj teljes, vagy korlátozott folyósításának 
ideje a la tt a családi pótlékra való jogosultságban változás 
történ ik  (új igény keletkezése, a pótlék csökkenése, vagy meg
szűnése), ezt a nyugdíjasnak a Nyufighoz kell bejelentenie.

—  15 —

- 4.2 - 48.102/1974 /14



/

Lakbérhozzájárulás

A nyugdíjast a lakbérhozzájárulás — változatlan összegben
— megilleti a nyugdíj folyósításának ideje alatt.

A lakbérhozzáj árulás m értéke a nyugdíj m egállapításáról 
szóló határozatban van feltüntetve. A hozzájárulást a Nyufig. 
a nyugdíjjal együtt folyósítja.

4. A nyugállományba helyezés után szerezhető jogosultságok

A nyugdíjkiegészítés megállapítása és mértéke

A nyugdíj m egállapítása u tán  m unkaviszonyba lépő nyugdí
jas 55. éves kora elérésekor vagy azt követően kérheti m un
kaviszonyban tö ltö tt ideje alapján nyugdíjkiegészítés megál
lapítását. A m unkaviszonyban tö ltö tt időnek a folyósított 
nyugdíjjal arányos része azonban a nyugdíjkiegészítés szem
pontjából nem vehető figyelembe. Pl.:
— 50 % -os m értékű nyugdíj folyósítás esetén az egész évi 

folyamatos m unkaviszonyból 6 hónapot;
— 70 % -os m értékű nyugdíjfolyósítás esetén egy évi folya

matos munkaviszonyból annak 30 % -át, tehát 110 napot
lehet figyelembe venni.

Azt a m unkaviszonyban tö ltö tt időt, am elyre a m egállapított 
szolgálati nyugdíjat teljes összegben folyósították a nyugdíj
kiegészítés szempontjából egyáltalán nem lehet figyelembe 
venni.

A nem teljes évekre m unkaviszonyban tö ltö tt időket egybe 
számítják.

A keresőfoglalkozással, de nem m unkaviszonyban tö ltö tt időt 
a nyugdíj szüneteltetése esetén sem lehet nyugdíjkiegészítés 
szempontjából figyelembe venni.

A nyugdíjkiegészítés mértéke minden újabb teljes évi m un
kaviszonyban tö ltö tt idő után  a nyugdíj alapjául vett illet
m ényátlag 1 és fél százaléka. A nyugdíjkiegészítéssel növelt 
nyugdíj m értéke így sem haladhatja  meg a nyugdíj megálla
pításánál alapul vett illetm ényátlag 90 % -át.

A 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet alapján megállapí
to tt nyugdíjakra tehát nem terjed  ki a továbbdolgozásra 
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ösztönző nyugdíjpótlék rendszere, így fentieken kívüli nyugdíj
kiegészítés semmilyen címen és m értékben nem állapítható 
meg.

A nyugdíj kiegészítés m egállapítása kérelem re történik. A ké
relm et a nyugdíjm egállapító szervhez kell előterjeszteni, leg
korábban az 55. életév betöltése, illetve a m unkaviszony meg
szűnése után. A kiegészítés a kérelem  előterjesztését követő 
hónap első napjától állapítható meg.

A kérelem hez csatolni kell a m unkakönyvét, vagy annak hi
telesített kivonatát. A kiegészítési igény elbírálásáról a kérel
mezőt a nyugdíjm egállapító szerv határozatban értesíti.

Szolgálati nyugdíj átcserélése öregségi nyugdíjra

A nyugdíjas 55. életéve betöltését követően, újabb m unka- 
viszonyban eltöltött 36 hónap alapján jogosult szolgálati 
nyugdíjának öregségi nyugdíjra való átcserélésére.

Az öregségi nyugdíj m egállapítását a lakóhely szerint illetékes 
megyei Társadalom biztosítási Igazgatóságtól (Kirendeltség
től) kell kérni.

Az öregségi nyugdíj folyósítására — annak m egállapítása után
— a 45/1971. (XII. 24.) Korm. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók, vagyis az öregségi nyugdíjat általában addig folyó
sítják, amíg a nyugdíjas m unkaviszonyban tö ltö tt ideje az évi 
840 órát (egyes m unkakörökben az 1260 órát) nem haladja 
meg. A folyósítás részletes szabályait egyébként a hivatkozott 
korm ányrendelet, a 3/1971. (XII. 24.), az 1/1972. (IV. 12.) az 
1/1973. (III. 3.) SZOT Szabályzat, valam int a 200—2/1972. 
(Tb K 5.) Tb. Főig. sz. utasítása tartalm azza.
A nyugdíjas, szolgálati nyugdíjának öregségi nyugdíjra való 
átcserélésével, a BM szolgálati nyugdíjasokat megillető, a 
nyugdíjon kívüli egyéb jogosultságait nem veszti el.

Jubileumi jutalomra való jogosultság megszerzése
Akinek szolgálati viszonya nyugállományba helyezéssel meg
szűnt ,az esedékes (soron következő) jubileum i jutalom ra jo
gosulttá válik, ha m unkaviszonyba lép és ez a la tt a hivatásos 
állományban elism ert szolgálati idejével, valam int az egyéb 
m unkaviszonyban tö ltö tt idejével együtt a 25., a 40., illetve 
az 50. évet m unkahelyén betölti.
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Aki hivatásos állom ányban teljesített szolgálata a la tt a 25, 
vagy 35 éves m unkaviszonya alapján jubileum i jutalom ban 
részesült a nyugállom ányba helyezése u tán  létesített m unka- 
viszonya után  csak a következő jubileum i jutalom ra, tehát 
a 25. évet követően a 40., illetve ha 35 év alapján m ár része
sült, az 50 évi munkaviszony alapján jogosult.

A jubileum i jutalom  kifizetését attól a m unkáltatótól kell 
kérni, am elynél a nyugdíjas m int m unkavállaló a jogosultsá
got megszerezte. A jubileum i jutalom  összege a jogosultság 
időpontjában fennálló m unkaviszonyban egy hónapra kapott 
alapbér összegével egyenlő.

A jubileum i ju talm at a nyugdíjasok részére is a m unka- 
viszonyban álló dolgozókra vonatkozó szabályok szerint fize
tik  ki.

A M unkaügyi M inisztérium  és a SZOT 192. számú közös elvi 
állásfoglalása értelm ében a m unkaviszonyban álló nyugdíjas 
mindazokra a járandóságokra jogosult, m elyek a többi — nem 
nyugdíjas — m unkavállalót megilletik. (Pl.: alapszabadság és 
pótszabadság az összes elism ert szolgálati illetőleg m unka- 
viszonyban tö ltö tt idő alapján, törzsgárda kitüntetés és az ez
zel járó jutalom , stb.).

ÁBTL - 4.2 - 48.102/1974 /17
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II. RÉSZ

A NYUGÁLLOMÁNYBA h e l y e z e t t e k r ő l  
(HOZZÁTARTOZÓIKRÓL) TÖRTÉNŐ GONDOSKODÁS, 

A NYUGDÍJASOKAT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOK 
ÉS KEDVEZMÉNYEK 

A NYUGDÍJASOK FEGYELMI FELELŐSSÉGE 
AZ ELHUNYT NYUGDÍJAS HOZZÁTARTOZÓINAK 

NYUGELLÁTÁSA

1. A nyugállományúakról (hozzátartozóikról) történő gondos
kodás

A hivatásos állományból nyugállom ányba helyezettekről (az 
elhunyt nyugdíjasok közvetlen hozzátartozóiról) történő gon
doskodás feladatait a 19/1972. (X. 5.) belügym iniszteri parancs 
szabályozza. E parancs szerint a gondoskodás k iterjed:
— a szolgálati nyugállom ányba helyezettekre életük végéig:
— a rokkantsági nyugállom ányba helyezettekre nyugdíjuk 

folyósításáig;
— a nyugállományból elhalálozottak közvetlen hozzátartozói

ra  (feleség, szülő, gyermek) ameddig részükre az ellátást 
(özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás) folyósítják.

Nem terjed ki a gondoskodás azokra a nyugdíjasokra, (hozzá
tartozóikra) akiket:
— jogerős bírói ítélet, fegyelmi (becsületbírósági) eljárás 

alapján, vagy szolgálati viszonyukról való lemondás m iatt 
helyeztek nyugállományba,

— nyugállom ányba helyezésük után  a bíróság jogerősen 
végrehajtható szabadságvesztésre ítélt.

A kizáró körülm ényektől eltekinteni rendkívüli esetekben — 
m éltányolható körülm ények figyelem bevételével — lehet.

A nyugállom ányba helyezettekkel (hozzátartozóikkal) az or
szágos parancsnokságok, csoportfőnökségek, a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányságok, önálló osztályok és ezekkel
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egy tek in tet alá eső szervek foglalkoznak. Illetékességük ki
terjed:
— az állományukból nyugállom ányba helyezettekre (ha el

hunytak, a hozzátartozóikra);
— a szerv működési terü letén  megszűnt jogelőd szerv nyug

díjasaira (hozzátartozóikra);
— azokra a nyugállom ányúakra és hozzátartozóikra, akiknek 

lakóhelye az egyébként illetékes szerv székhelyétől távol, 
más közigazgatási terü letre  esik és ezért a lakóhelyük 
szerint kijelölt szerv gondoskodási hatáskörébe kerültek.

A nyugállom ányba helyezettekkel (hozzátartozóikkal) való 
foglalkozás az em lített szerveken belül a volt közvetlen m un
kahelyi kollektívák és a személyzeti szervek feladata. Segítik 
a szerveket a helyi párt- és KISZ szervezetek, a szakszerve
zeti bizottságok és a szervnél működő társadalm i bizottságok.

2. A nyugállományúakat (hozzátartozóikat) megillető egyéb jo
gosultságok és kedvezmények 

Nyugdíjas igazolvány

Az igazolvány a nyugdíjasok részére biztosított kedvezmé
nyek igénybevételére való jogosultság, valam int az egyenruha 
viselés engedélyezésének igazolására szolgál.

Az igazolvány BM objektum okba való belépésre, szolgálati 
fegyver viselésére és hivatalos intézkedésre nem jogosít.

Az egyenruhát viselő nyugállom ányú a katonai ellenőrző szer
vek és hatósági közegek felszólítására köteles igazolványát 
felm utatni.

Az igazolvány visszavonására kerül sor, ha a nyugellátásra 
való jogosultság megszűnik (pl.: rokkantsági nyugállomány 
megszüntetése). A nyugdíjas ilyen esetekben köteles az iga
zolványt a kibocsátó szervhez 8 napon belül visszaküldeni. 
Visszavonásra kerül az igazolvány akkor is, ha arra a nyug
díjas m éltatlanná válik, (pl.: a közügyek gyakorlásától eltil
tották, fegyelmi eljárás során azt kimodták.)

Nem kerül visszavonásra az igazolvány, ha a nyugdíjas a 
nyugdíj teljes- vagy korlátozott folyósítása, vagy a nyugdíj-
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folyósítás nem állandó jellegű szüneteltetése m ellett m unka- 
viszonyt létesít (keresőfoglalkozást folytat).

Ha a nyugdíjas meghal, igazolványát közvetlen családtagjai 
ju ttassák vissza az elhunyt utolsó szolgálati helyére.

Ha az igazolvány elvész (megrongálódik) új igazolvány kiadá
sát — megfelelő indokolással — az utolsó szolgálati hely sze
rin t illetékes személyügyi szervtől lehet igényelni.

Egyenruha viselési jog

A nyugállom ányba helyezett — am ennyiben ettől megfosztva 
nincs — a tényleges állomány részére rendszeresített egyen
ruhát utolsó rendfokozatának jelzésével — állomány jelzés és 
derékszíj nélkül — viselheti.

Az egyenruhát ünnepélyes alkalm akkor indokolt viselni.

Az egyenruha viselésénél a nyugállom ányúnak be kell tartan i 
az öltözködési szabályokat. Az egyenruha tekintélyét sértő, 
elhasználódott, kopott, szennyezett egyenruhában, vagy hiá
nyos öltözetben nyilvános helyen m egjelenni nem lehet.

Nem szabad az egyenruhát m unkában — általában hétköznapi 
elfoglaltság idején — vagy külföldön való tartózkodás ideje 
ala tt használni.

Az egyenruha viselésére jogosultak az elhasználódott vagy a 
rendszeresítésből kivont egyenruházatukat készpénz fizetés 
ellenében pótolhatják. A pótlást az utolsó szolgálati helyük 
szerint illetékes, vagy a gondozásra egyébként kijelölt szerv 
ruházati szolgálatától lehet kérni.

A ruházati szolgálat az igényeket részben rak tári készletből 
elégíti ki, részben intézkedik, hogy az egyenruhát árusító 
bolt, illetve ruhakészítő szabóság a kérelmezők igényét kielé
gítse.

Egészségügyi ellátás

A nyugdíjasok Budapesten a tényleges szolgálatot teljesítők
kel azonos módon vehetik igénybe a BM egészségügyi intéz
m ényeinek szolgáltatásait, kivéve a kijáró orvosi szolgálatot
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és a gépjárm ű vezetői jogosítványok kiadásával (érvényesíté
sével) kapcsolatos orvosi szolgáltatást.

A vidéken lakó nyugállom ányúak — a belügyi egészségügyi 
intézm ények nagyfokú leterheltségére tek in tettel — az állami 
egészségügyi szervek ellátását vehetik igénybe.

A nyugdíjasok családtagjai — elhalálozásuk esetén a há tra 
m aradottak — (házastárs és élettárs, közös háztartásban élő 
szülő és 18 éves korig az önálló keresettel nem rendelkező 
gyermek) a tényleges szolgálatban állók családtagjaival azo
nos módon jogosultak az egészségügyi szolgáltatásokra. A jo
gosultságra való igazolást csak Budapesten lakók részére a 
BM szakorvosi rendelőintézet titkársága adja ki.

Gyógyüdülői, szanatórium i beutalásra a BM szakorvosi ren 
delőintézet belgyógyászati szakrendelései tehetnek javaslatot. 
A fogászati rendelők kezelését a BM szakorvosi ren
delőkben csak a nyugdíjas veheti igénybe. Hozzátartozóik 
ilyen ellátása az állami egészségügyi szervektől igényelhető. 
Gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátásra 
és betegszállításra mind a nyugdíjasok, m ind az igényjogosult 
családtagjaik egyaránt jogosultak.

Üdülés, bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek igénybevétele

A nyugdíjasok és igényjogosult közvetlen hozzátartozóik jogo
sultak a BM üdülőibe történő beutalásra. Azok, akiket fegyel
mi (becsületbírósági) vagy büntető eljárás alapján helyeztek 
nyugállományba, csak kivételes elbírálás alapján kaphatnak 
beutalót.

A családtagok csak a nyugállom ányú beutalásával egyidőben, 
velük együtt vehetik igénybe az üdülőket.

A nyugdíjasok (hozzátartozóik) az üdülő férőhelyeinek korlá
tozottsága m iatt elsősorban
— az előidényben január hó 17-től m ájus hó 30-ig, és
— az utóidényben szeptem ber hó 2-től december hó 15-ig 
kaphatnak üdülői beutalást, általában kettő-három  évenként.

Az igényléseket az utolsó beosztási hely szerint illetékes, vagy 
a gondozásra kijelölt szervhez lehet benyújtani. Amennyiben 
a szerv az igényt kielégíteni nem tudja, azt véleményezve 
megküldi a BM Üdültetési- és G yerm ekneveltetési Osztályának
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A kérelem nek e szinten történő elbírálásáról az ügyin
téző szerv értesíti a nyugdíjast.

A Budapesten lakó nyugdíjasok igazolványuk felm utatásával 
jogosultak a BM Nánási úti és Római parti üdülőtelepeit 
igénybevenni. Családtagjaik részére az utolsó beosztási he
lyük, vagy a gondozásukra kijelölt szerv titkársága ad belé
pésre jogosító igazolványt és azt m inden évben m ájus hó 1-ig 
e szerveknél lehet érvényesíttetni.

Bölcsődei, óvodai, iskolai és napközi otthoni elhelyezésre, va
lam int nyári gyerm ektáboroztatásra a nyugdíjas (az elhunyt 
nyugdíjas) gyerm ekei a tényleges szolgálatot teljesítők gyer
mekeivel azonos módon jogosultak.

A bentlakásos intézm ényekbe történő felvételt a BM Üdülte
tési és Gyerm ekneveltetési Osztály pedagógiai csoportjánál 
beszerezhető „Felvételi lap” kitöltésével lehet kérni m inden 
év m ájus 1—31. között. A kérelm et elbírálás végett a fenti 
osztálynak kell megküldeni (1531 Budapest, Pf.: 12)

A bejáró (napos) bölcsődébe, óvodába, iskolai napközi ottho
nokba történő felvételre a kérelm eket közvetlenül az intéz
m ény vezetőjéhez lehet megküldeni, aki a kérelem  elbírálása 
u tán  az igénylőt értesíti. A gyerm ekek nyári táboroztatása 
részben Dobogókőn, részben Balatonlellén történik. A tábo
roztatásra vonatkozó kérelm eket közvetlenül a BM Üdültetési 
és Gyerm ekneveltetési Osztály részére kell m egküldeni m in
den év június hó 15-ig. A kérelem  teljesítésének lehetőségei
ről, a táborozási helyek változásáról, a táboroztatás időpont
jairól a nyugdíjas megfelelő időben értesítést kap.

Szolgálati lakásra való jogosultság

A nyugállományba helyezett (elhalálozása u tán házastársa) 
a szolgálati lakás m egtartására jogosult.

A lakásbérleti jogviszonyra való jogosultságot a lakás k iuta
lására jogosult BM szerv — a nyugállom ányú kérésére — 
határozatilag is elismerheti.

A szolgálati lakás nem illeti meg azt, akit fegyelmi (becsület
bírósági), vagy büntető eljárás alapján helyeztek nyugállo
mányba. Részükre azonban kiköltöztetés esetén megfelelő 
cserelakást kell biztosítani.
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A m unkaköri jellegű szolgálati lakásból a nyugállom ányúakat 
(ha elhunytak, hozzátartozóikat) kihelyezik akkor is, ha 
egyébként jogosultak a szolgálati lakás bérleti jogviszonyá
nak továbbfolytatására. Részükre a használt szolgálati lakás
sal azonos nagyságú és komfortfokozatú, vagy a jogosultsá
guk m értékének megfelelő szobaszámú, de azonos kom fortfo
kozatú tanácsi bérlakást biztosítanak.

A kevesebb szobaszámú cserelakás biztosítása esetén a két la
kás használatbavételi díja közötti különbözet m egtérítésére 
a nyugdíjas (hozzátartozója) igényt tarthat.

Am ennyiben a nyugállom ányú (hozzátartozója) nagyobb mé
retű  szolgálati lakásban lakik, m int am ilyenre jogosult, vagy 
am ilyenre szüksége van és kevesebb szobaszámú lakásra tör
ténő cserét igényel — a kérelem  teljesítése esetén — részére 
a két lakás használatbavételi díja közötti különbözetet ki kell 
fizetni. Ha nyugállom ányú szolgálati lakásának bérleti jog
viszonyáról cserelakás biztosítása igénye nélkül lemond és 
abból kiköltözik, a lakásra m egállapított használatbavételi 
díjnak megfelelő pénzbeni tértítésre  ta rth a t igényt. A térítés 
kifizetése irán t a lakás felett rendelkező BM szerv intézkedik. 
Fentiekkel kapcsolatos kérelm eket az utolsó szolgálati helye, 
vagy a gondozásra kijelölt szerv anyagi szolgálatához kell be
nyújtani.

Kulturális intézmények látogatása

A nyugdíjasok igazolványuk felm utatásával jogosultak a BM 
Központi K lubba (a továbbiakban: klub) történő belépésre. 
Közvetlen hozzátartozóik részére (feleség, kiskorú gyermek) 
a klubtól szem élyenként évi 2,— Ft térítés ellenében — csa
ládtagi belépőjegyet igényelhetnek.

Egyéb családtagjaik részére évenként és szem élyenként 50,— 
Ft térítéssel ugyancsak a klub parancsnokságától látogatási 
jegy igényelhető. (1903 Budapest, Zrínyi u. 5.)

A hősi halottak közvetlen hozzátartozói részére — igénylésük 
alapján — a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség Titkársága 
Szociális Alosztálya adja ki a látogatási jegyet.

A nyugdíjasok és a belépő-, illetve látogatási jeggyel rendel
kező hozzátartozóik a klub minden kulturális-, művészeti és
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vendéglátói szolgáltatását az állom ányban lévő beosztottakkal 
azonos módon vehetik igénybe.

A könyvtár igénybevétele ingyenes, de a könyv kölcsönzés 
csak a könyvtárba való beiratkozás u tán lehetséges. A beirat
kozási kötelezettség vonatkozik a szakkörök m unkájába való 
részvételre is.
A klub irányítása a la tt külön „Nyugdíjas klub” működik tá r
sadalmi vezetőség irányítása m ellett. Tagja lehet minden 
nyugdíjas, ha jelentkezésüket a vezetőség elfogadja. A nyug
díjas klubnak külön házirendje és klub szabályzata van, me
lyeknek betartása kötelező.

A megyei szerveknél működő fegyveres erők klubjaiba való 
belépés szabályairól, a klub életében, a szakkörök m unkájá
ban való részvétel lehetőségeiről a helyi klub szabályzatokból 
és a házirendekből lehet felvilágosítást kapni.

Előfizetéses étkezésben való részvétel

Am enyiben a nyugdíjas nyugállom ányba vonulása u tán a BM 
valam elyik szervénél m unkát vállal', m indaddig amíg m unka- 
viszonya fennáll a tényleges szolgálatot teljesítőkkel azonos 
módon részesülhet előfizetéses étkezésben.

Egyéb esetekben — am ennyiben ennek előfeltételei biztosí
to ttak  — a nyersanyag költség 100 % -os m értékének m egté
rítése m ellett veheti igénybe az előfizetéses étkeztetést.

Az étkezésre való előfizetés engedélyezését a konyhát üzemel
tető szerv vezetőjétől kell kérni, aki engedélyezésével egyide
jűleg a belépésre jogosító igazolvány kiadására is intézkedik.

Szociális segély

Nyugdíjasok segélyezésére indokolt esetben, elsősorban vá
ratlanul bekövetkezett nagyobb anyagi m egterhelés (haláleset, 
súlyos hosszantartó betegség, elemi csapás), valam int több 
kiskorú gyerm ek eltartásával járó  anyagi nehézségek, illetve 
egyéb okok m iatt fennálló kedvezőtlen szociális körülm ények 
esetén kerülhet sor.

A segélykérelm et — megfelelően indokolva — az utolsó szol
gálati hely szerint illetékes, vagy a nyugdíjas gondozására 
kijelölt szervhez kell benyújtani.
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A kérelem ben az indokolás m ellett a gyorsabb ügyintézés ér
dekében a legfontosabb szem élyi illetve a nyugdíj adatokat 
is célszerű feltüntetni.

A szervek vezetői az indokolt segélykérelm eket a rendelkezé
sükre álló segélykeretből teljesítik. Indokolt, de a szervek ha
táskörét meghaladó kérelm eket a BM Személyügyi Főcso
portfőnökség Titkársága Szociális Alosztálya bírálja el és elé
gíti ki a lehetőségekhez m érten.

Kedvezményes vasúti utazás

A nyugállom ányba helyezetteket és igényjogosult hozzátar
tozóikat évenként egyszer 50 % -os MÁV vasúti utazási ked
vezmény illeti meg.

Az utazási kedvezmény igénybevételére, az igénylés m ódjára 
és az utazási feltételekre (szabályokra) vonatkozóan a nyugdíj 
megállapító szerv részletes írásos tájékoztatót küldött, illetve 
küld a nyugállom ányba helyezett részére. Esetleges egyéb kér
désekre az illetékes pénzügyi szervek nyújtanak  felvilágosí
tást.

3. A nyugdíjas fegyelmi felelőssége

A nyugdíjasok fegyelmi felelősségével a BM Fegyelmi Sza
bályzata (a továbbiakban: szabályzat) külön fejezetben foglal
kozik. A szabályzat szerint a nyugállom ányba helyezett kö
teles a hivatásos állomány volt tagjához méltó m agatartást 
tanúsítani. Ennek megszegése esetén — ha cselekménye sú
lyosabb elbírálás alá nem esik — fegyelmi felelősségre voná
sára kerül sor.

A fegyelmi eljárás lefolytatására a nyugdíjas állandó lakó
helye szerint illetékes megyei — budapesti — rendőr-főkapi
tányság jogosult. A m ennyiben a vizsgált cselekmény a nyug
díjas korábbi m unkájával kapcsolatos, a fegyelmi ügyben an
nak a szervnek a vezetője is vélem ényt nyilvánít, ahonnan az 
eljárás alá vont nyugállom ányba került.
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A fegyelmi eljárást a nyugállom ányúval szemben is a szabály
zat általános előírásai szerint kell lefolytatni. A vizsgált ügyet 
indokolt esetben fegyelmi bizottság elé lehet utalni. A sza
bályzat külön pontokban foglalkozik a hatáskörileg illetékes 
vezetők által kiszabható fenyítésekről.

A fenyítési nemek:

— figyelmeztetés szóban és írásban,

— feddés írásban,

— az 1971. évi 10. számú Tvr.-ben m eghatározott jogok 
megvonása,

— rendfokozatban való visszavetés egy évtől két évig te r
jedő időtartam ra,

— lefokozás.

A fenyítésben részesült nyugállom ányú a fenyítés k ihirdeté
sétől szám ított 8 napon belül a fenyítést kiszabó vezetőhöz
— halasztó hatállyal nem bíró — panasszal élhet. A panasz 
benyújtására, kivizsgálására, elbírálására a hivatásos állo
m ányra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A BM szerveinél m unkaviszonyban lévők m unkájukkal össze
függő fegyelmi felelősségét a szerződéses polgári alkalmazot
takra  vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni.

Nyugállom ányúakkal szemben szabálysértés m iatt a szabály
sértési hatóság, bűncselekmény m iatt az illetékes nyomozó 
hatóság jogosult eljárni.

A Határőrség hivatásos állományából nyugállom ányba helye
zettekre fentiektől eltérően az MNK Fegyveres Erőinek Szol
gálati Szabályzatában felvett fegyelmi felelősség szabályai, 
valam int a Becsületbírósági Szabályzat vonatkozik azzal, hogy 
a honvédelmi m iniszternek biztosított jogkört a belügyminisz
ter gyakorolja.

Az állami tűzoltóság terü leti szervei állományából nyugállo
m ányba helyezettek fegyelmi felelősségét külön szabályzat 
tartalm azza.

—  27 —

ÁBTL - 4.2 - 48.102/1974/ 2 6



A nyugdíjas elhalálozása esetén az igényjogosult hozzátar
tozó (gyámja) a nyugdíjas halálesetét haladéktalanul jelen t
se be a Nyufignak az ellátások m egállapítása és folyósítása 
céljából.

A hátram aradottak  érdekében szükséges a halálesetet bejelen
teni az utolsó szolgálati hely vezetőjének, vagy — lakóhely 
változás esetén — azon szerv vezetőjének, am elynek a nyug
díjasról (a hátram aradottakról) való gondoskodás feladatát 
képezte.

Az elhunyt nyugdíjas méltó végtisztességének m egadására 
a 20/1972. belügym iniszteri parancs intézkedik. Ez szabá
lyozza a BM, illetve a testü le t halottjává nyilvánítás feltéte
leit is. Az elbírálás az elhunyt m unkája, m agatartása figye
lem bevételével történik.

Az em lített parancs részletesen szabályozza a szervek felada
ta it a tem etéssel kapcsolatban. A szervek a szükséges tenn i
valókat a hozzátartozókkal megbeszélve, azokkal egyetértés
ben végzik. Az elhunyt nyugdíjas tem etéséhez a szervek ak
kor is segítséget nyújtanak, ha a tem etés költségeit egyébként 
a hátram aradott hozzátartozók fedezik.

Am ennyiben az elhunyt nyugdíjas a Szocialista Hazáért 
Érdem rend kitüntetés birtokosa volt, a vonatkozó párthatá
rozat értelm ében eltem ettetéséről a lakóhely szerint illetékes 
pártbizottság gondoskodik. Ezért szükséges a halálesetet oda 
is bejelenteni.

Az elhunyt nyugdíjas u tán  igényjogosult hozátartozóik az 
alábbi ellátásokban részesülnek:

4. A  n y u g d í ja s  h o z z á ta r to z ó in a k  n y u g e l lá tá s a

Özvegyi nyugdíj

A jogosultság feltételei:

A nyugdíjas özvegye férje  halálától szám ított 12 hónapon át 
özvegyi nyugdíjra jogosult. 12 hónapon tú l is megilleti a 
nyugdíj az özvegyet, ha
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— férje szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés 
vagy szolgálatból származó betegség következtében halt 
meg;

— férje  halálakor rokkant, a rokkantság tartam ára;

— férje  halálakor 55. életévét betöltötte;

— férje  jogán árvaellátásra jogosult legalább két gyerm ek 
eltartásáról gondoskodik, amíg legalább egy gyerm ek után 
árvaellátást k a p ;

— férjé t a Belügyminisztérium, vagy valam elyik testülete 
halottjává nyilvánították, férje  halálától szám ított öt évig.

Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották, vagy annak, 
aki férjétől egy évnél hoszabb ideig külön élt, csak abban az 
esetben jár nyugdíj, ha a férjétől — annak halálakor — ta r
tásdíjban részesült, vagy az özvegyi nyugdíjhoz szükséges 
feltételek a különéléstől szám ított 15 éven belül következnek 
be és a tartásra  való érdem telenséget a bíróság nem állapított 
meg.

Az elhalálozást követő 12 hónapra járó nyugdíj az elvált nőt 
és külön élő feleséget csak abban az esetben illeti meg, ha 
férje  halálakor tartásd íjban  részesült, vagy részére a bíróság 
tartásd íja t állapított meg.

Az élettárs a feleséggel egyenlő feltételek m ellett jogosult a 
nyugdíjra, ha a m eghalt férfival, annak halálát megelőzően 
egy éven át együttélt, ha az együttélésből gyerm ek szárm azott 
és a férfi az apaságot elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen 
m egállapította. Jogosult a nyugdíjra az az élettárs is, aki a 
m eghalt férfival annak haláláig legalább tíz éven át, megsza
kítás nélkül együttélt.

A nyugdíjas nő után  a m unkaképtelen férj is jogosult az öz
vegyi nyugdíjra, ha őt a felesége a halálát megelőző egy 
éven át a saját háztartásában, saját keresetéből túlnyom órészt 
eltartotta, vagy a bíróság a férj részére tartásd íja t állapított 
meg. A jogosultság szempontjából m unkaképtelennek az a férj 
tekintendő, aki m unkaképességét teljesen elvesztette (II. vagy 
I. csoportba tartozó rokkant). A férj özvegyi nyugdíja m unka- 
képtelensége időtartam ára, vagy újabb házasságkötésig jár.
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Az özvegyi nyugdíj megszűnése és feléledése

Megszűnik az özvegyi nyugdíj, ha az özvegy újból házasságot 
köt. A rokkantság címén m egállapított özvegyi nyugdíj meg
szűnik, ha az özvegy rokkantsága szűnik meg. Két árvaellá
tásra jogosult gyerm ek címén m egállapított özvegyi nyugdíjra 
megszűnik a jogosultság, ha m ár egy gyerm ek sem jogosult 
árvaellátásra.
Feléled a jogosultsága annak az özvegynek, akinek nyugdíja 
nem újabb házasságkötés folytán szűnt meg, ha az özvegyi 
nyugdíj megszűnésétől szám ított 15 éven belül megrokkan, 
vagy 55. életévét betölti.

Végkielégítés

Annak az özvegynek, akinek 12 hónapon tú l is járó özvegyi 
nyugdíja újabb házasságkötés m iatt szűnt meg, egy évi öz
vegyi nyugdíjával egyenlő összegű végkielégítésre van igé
nye, am it a házasság m egkötését követő egy éven belül lehet 
érvényesíteni.

Az özvegyi nyugdíj összege és folyósítása

Az özvegyet csak egy nyugellátás illeti meg. Aki több címen 
jogosult nyugellátásra, ezek közül választhat. Az özvegyi 
(élettársi) nyugdíjra jogosult nő, aki saját jogán is nyugdíj- 
jogosultságot szerzett, kérheti a választott nyugellátásának a 
másik nyugellátás összegével a m eghatározott m inim um ra tö r
ténő kiegészítését. (1974-ben legfeljebb 1 120,— Ft-ig, ezt 
követően az évenkénti rendszeres emeléssel növelt összeg ere
jéig).
Az elhunyt szolgálati nyugdíjas özvegyének járó nyugdíj ösz- 
szege az e lhunytat megillető nyugdíj 60 százaléka.
Az elhunyt rokkantsági nyugdíjas özvegyének járó nyugdíj 
annak a rokkantsági nyugdíjnak a GO százaléka, amely az el
halta t a III. csoportbeli rokkantsága esetén megillette, vagy 
megillette volna.
Az élettárs özvegyi nyugdíjának összege az előzőek szerint 
szám ított nyugellátás 50%-a.
Az özvegyi nyugdíj a teljes (megállapított) szolgálati nyugdíj 
alapján jár az özvegynek akkor is, ha az elhunyt férj részére 
a nyugdíjat nem, vagy csökkentett m értékben folyósították.

—  30 —

ÁBTL - 4.2 - 48.102/1974 129



Ha az Özvegyi nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük meg 
kell osztani. A megosztott özvegyi nyugdíj az özvegyet és a 
12 hónapon tú l is nyugdíjra jogosult elvált nőt, vagy különélő 
feleséget egyenlő arányban illeti meg.

Az elhunyt nyugdíjas jogán m egállapított özvegyi nyugdíjat 
az elhalálozás hónapjának első napjától — a jogosultság fenn
állása alatt — m unkaviszonyra, vagy keresőfoglalkozásra, 
illetve az ezekből származó m unkabérre és jövedelem re való 
tek in tet nélkül —, teljes összegben folyósítják.

Árvaellátás

A jogosultság feltételei

Árvaellátás já r az elhunyt nyugdíjas gyermekének, mostoha-, 
vagy örökbefogadott gyerm ekének. Megilleti az ellátás a ne
velt gyerm eket, a testvért és unokát is, ha őt az elhunyt 
nyugdíjas saját háztartásában tarto tta  el és eltartásukra más 
köteles és képes hozzátartozó nincs.

Az ellátás a jogosult 16. életévének betöltéséig, ha nappali 
tagozaton, közép- vagy felsőfokú tanulm ányokat folytat, a 
tanulm ányok befejezéséig, de legfeljebb a 25. életév betölté
séig jár.

Az ellátás a középiskolai tanulm ányok utáni szakm unkáskép
zés időtartam ára is folyósításra kerül.

Ha a jogosult az általános jogosultsági időtartam  lejárta  előtt 
m egrokkan és e ltartásra  szorul, ennek az állapotnak időtar
tam ára — életkorra tek in tet nélkül — jogosult az ellátásra. 
E tekintetben rokkant az az árva, aki m unkaképességét leg
alább 67 százalékban elvesztette és keresete (jövedelme) há
rom egymást követő hónapon át az öregségi nyugdíj m inden
kori lekisebb összegét nem haladja meg.

Megszűnik az árvaellátásra való jogosultság, ha a 16. életévet 
betöltött árva házasságot köt. Szünetel az ellátás arra  az időre 
is, amikor az árva teljesen ingyenes állami ellátásban részesül. 
Nem érinti a jogosultságot, ha az árva életbenm aradt szülője 
újabb házaságot köt, vagy az árvát örökbefogadják.
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Az árvaellátás Összege és folyósítása

Az ellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj 50 százaléka. 
Szülőtlen árva ellátása az özvegyi nyugdíj teljes összegével 
egyenlő. E tekintetben szülőtlen árva az, akinek m indkét szü
lője meghalt, illetve akinek életben lévő szülője rokkant, vagy 
akit az életbenlévő szülője elhagyott és róla nem gondosko
dik.

Az özvegyi nyugdíjak és az árvaellátás m egállapítása

Az elhunyt nyugdíjas özvegye (élettársa), valam int árvája el
látási igényének elbírálásáról, a végkielégítési igényről az el
látások m egszüntetéséről és feléledéséről, kérelem  alapján a 
Nyufig dönt és hoz határozatot. E határozat ellen 15 napon 
belül a nyugdíjm egállapító szervhez lehet fellebbezni. E szerv 
döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 1974. június hó

BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
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