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KEDVES ELVTÁRS!

Ez a tájékoztató a kiadásakor érvényben levő rendelkezések 
alapján á ttek in tést ad a 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 
alapján nyugállom ányba helyezettek jogairól és kötelezettségei
ről.

Olyan kérdésre, amelyre a tájékoztató választ nem ad, a gon
dozásra kijelölt szervtől, illetve a volt szolgálati helye szerinti 
személyzeti, pénzügyi, egészségügyi szervtől, illetve a nyugdíjas 
bizottságtól nyerhet tájékoztatást.

A nyugdíjigény elbírálása, a nyugdíj m egállapítása és folyósí
tása, valam int ezzel összefüggő kérdésekre a BM Terv- és Pénz
ügyi Csoportfőnökség Illetm ény-, M unkaügyi és Nyugellátási 
Osztály (Budapest XIV., Mogyoródi ú t 43. 1903 Budapest, Pf.: 
314), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1820 Budapest XIII., 
Váci út 67—69.) ad felvilágosítást.

Az. em lített szervek írásban történő megkeresése esetén közölni 
kell a pontos személyi adatokat, lakcímet, valam int a hivatko
zási számot (törzsszámot).
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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 22/1972. (VI. 
21.) MT számú és a 23/1977. (VII. 1.) MT számú rendelettel 
m ódosított 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet és ennek 
belügym iniszteri végrehajtási utasítása tartalm azza. 
Nyugállom ányba helyezéssel szüntetik  meg a szolgálati vi
szonyát annak, aki szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjra jo
gosult.

Szolgálati nyugdíj

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

A szolgálati nyugdíj megállapításához a nyugállom ányba he
lyezést megelőző 12 hónapban kapott összilletmény, teljesít
m ényi ju ttatás, jutalom  (amely nem lehet több az egyhavi 
átlagilletm énynél, illetve a jutalom m al szám ított nyugdíj az 
átlagilletm ény 90% -át nem haladhatja  meg) egytizenketted 
része vehető alapul.

A nyugdíj m értéke a teljes szolgálati évek alapján 20—37 és 
több év után a nyugdíjalap 60—90% -áig terjed. (1. számú 
melléklet)

A nyugdíjhoz, a szintentartás céljából a m egállapítás évében, 
m ajd évenkénti rendszeres emelés (jelenleg 2%) és kiegészí
tés (jelenleg 110,— Ft) járul.
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A megállapított szolgálati nyugdíjat 

teljes összegben kell folyósítani annak:
— aki szolgálati viszonya m egszüntetésekor az 50. életévét 

be tö ltö tte ;
— akinek szolgálati viszonyát hivatásos szolgálatra egészségi 

okból való alkalm atlanság m iatt szüntették 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.

A m egállapított szolgálati nyugdíj 55. életéve betöltése, vagy 
m egrokkanása előtt nem folyósítható annak, akinek szolgála
ti viszonya fegyelmi eljárás alapján szűnt meg, (hivatásos 
szolgálatra m éltatlanná vált), akit nem katonai fogdában vég
rehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, akit lefokoztak, illetve 
annak, aki hivatásos szolgálati viszonyáról lemondott.

Akinek a m egállapított szolgálati nyugdíj 50, vagy 70 száza
lékát folyósítják, a teljes összegű szolgálati nyugdíjra 55. élet
éve betöltésével, vagy m unkaképessége legalább 50%-os m ér
tékű 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 
csökkent m értékben folyósított nyugdíjnak teljes összegben 
történő folyósítására irányuló kérelm et a BM Terv- és Pénz
ügyi Csoportfőnökség Illetm ény-, M unkaügyi és Nyugellá
tási Osztályához (a továbbiakban: nyugdíjm egállapító szerv) 
kell benyújtani. Ha az igény munkaképességcsökkenésen ala
pul, a kérelem hez kórházi, vagy rendelőintézeti igazolást kell 
csatolni. A m unkaképességcsökkenés százalékos m értékének 
az Országos Orvosszakértői Intézet I. (II.) fokú Orvosi Bizott
sága [a továbbiakban: I. (II.) fokú OOSZI] által történő vizs
gálatára a nyugdíjm egállapító szerv intézkedik.
Azt, hogy a m egállapított szolgálati nyugdíj folyósítása az 
előírt feltételek bekövetkezéséig szünetel, vagy azt csökken
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te tt m értékben kell folyósítani, a nyugdíjm egállapító határo
zat tartalm azza.

A szolgálati nyugdíj az illetm énnyel való ellátottság befeje
zését követő naptól kerül folyósításra. A szolgálati viszony 
megszűnését követő kettő hónapra — a nyugdíj helyett — a 
szolgálati viszony utolsó hónapjára fizetett illetm énynek és 
rendszeres pótlékoknak megfelelő összegű illetm ény jár.

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 nyugdíjas mind munkavállalás, mind egyéb jogok és köte
lezettségek tekintetében az állom ányparancsban megjelölt 
hatálytól — tehá t m ár az illetm énnyel való ellátottság két 
hónapjában is — nyugdíjasnak minősül.

A nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: 
NYUFIG) folyósítja havonta utólag, általában azonos naptári 
napokon.

Lehetőség van a rra  is, hogy a nyugdíjas a nyugdíját a lakó
helye szerint illetékes OTP fióknál vezetett átutalási betét
szám lájára utaltassa. Ezt az igényt a pénzügyi szervnél a 
nyugdíjm egállapításhoz szükséges' adatszolgáltató lap k itölté
sekor kell bejelenteni.

Rokkantsági nyugdíj

Rokkantsági nyugdíjra jogosult szolgálati idejére tekintet 
nélkül az, akinek szolgálati viszonyát rokkantság m iatt szün
te tték  meg, vagy a szolgálati viszony megszűnését követő két 
éven belül megrokkan, ha a rokkantság oka a szolgálati vi
szony alatt keletkezett. A rokkantságot az érdekelt személy 
vizsgálata és egészségi állapotára vonatkozó iratok alapján az 
OOSZI véleményezi.

A rokkantsági nyugdíj összegszerű alakulását — a beszámí
to tt szolgálati idő figyelem bevételével — a vélem ényezett

— 9 —
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rokkantsági csoport és a rokkantság minősítése határozza meg 
(2., 3. számú melléklet).

A szolgálati nyugdíjhoz hasonlóan, az évenkénti emelés és a 
kiegészítés a rokkantsági nyugdíjast is megilleti.

A rokkantság
— I. csoportjába tartozik az, aki m unkaképességét teljesen 

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

elvesztette, de mások gondozására nem szorul;
— III. csoportjába tartozik az, aki m unkaképességét legalább 

67%-os m értékben elvesztette.

A rokkantság minősítése szerint meg kell különböztetni
— szolgálati kötelmekkel összefüggő,
— szolgálati kötelmekkel nem összefüggő 
rokkantságot.
Szolgálati kötelm ekkel összefüggő az a rokkantság, amely a 
szolgálati kötelezettségek teljesítésekor — szolgálati helyen, 
vagy azon kívül — bekövetkezett baleset, vagy a sajátos 
szolgálati feladatok ellátásával összefüggésben keletkezett 
betegség következm ényeképpen jö tt létre.

A rokkantságnak szolgálati kötelm ekkel való összefüggését a 
vonatkozó rendelkezésekben erre feljogosított vezető (pa
rancsnok) állapítja meg, illetve minősíti.
A rokkantsági nyugdíjat a rokkantság fennállásának időtar
tam a alatt 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 azono
sak a szolgálati nyugdíj folyósításánál em lítettekkel.
A m egállapított rokkantsági nyugdíj folyósításának időtarta
ma az OOSZI szakvélemény alapján kerül m eghatározásra 
attól függően, hogy a rokkantságot véglegesnek, vagy m egha
tározott időtartam ra véleményezték.
A végleges rokkantság véleményezése esetén a rokkantság 
m értékének újabb vizsgálatára csak akkor kerül sor, ha a 
nyugdíjas — állapotrosszabbodás címén — 55. életéve betöl
tése előtt kéri orvosi felülvizsgálatát.

— 10 —
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A nyugdíjas az orvosi bizottság által m eghatározott következő 
felülvizsgálat időpontjáról és helyéről értesítést kap.

Ha a vizsgálat a rokkantság alacsonyabb csoportját, vagy a 
rokkantság megszűnését véleményezi, a nyugdíjm egállapító 
szerv erről határozatot ad ki, amely ellen a törvényes felszó
lalási határidőn belül fellebbezést lehet benyújtani.

A fellebbezésre hozott II. fokú OOSZI szakvélem énytől füg
gően a nyugdíjm egállapító szerv határozatot ad ki, a rokkant
ság fennállása esetén a beszüntetett nyugdíj tovább folyósítá
sáról, ellenkező esetben beszüntetéséről.

A m egállapított és folyósított rokkantsági nyugdíj összege a 
rokkantsági csoport változásától függően módosul.

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 állapotjavulás 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 eg
állapító szerv határozatot nem ad ki.)

Beszüntetésre kerül a nyugdíj folyósítása akkor, ha az orvosi 
felülvizsgálat rokkantságot nem véleményez. Ez esetben a 
nyugdíj folyósítását a megállapítás hónapját követő második 
hó első napjától szüntetik meg.

Am ennyiben az érdekelt a rokkantság m egszüntetésének alap
jául szolgáló I. fokú OOSZI szakvélemény ellen nem kíván 
fellebbezni, vagy a fellebbezési eljárás során a II. fokú OOSZI 
sem vélem ényezett rokkantságot, a határozat jogerőre emel
kedése u tán a beszüntetett rokkantsági nyugdíj helyett, azzal 
azonos összegű szolgálati nyugdíj kerül m egállapításra, ha a 
nyugdíjas az ennek előfeltételeként előírt legalább 20 éves 
szolgálati idővel rendelkezik. Ebbe az időbe a rokkantsági 
nyugállom ányban töltött idő is — jogszerző időként — be
számít, de a nyugdíj m értékét nem befolyásolja.

— 11 —
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Ez esetben szolgálati nyugdíj címén a m egszűnt rokkantsági 
nyugdíjnál beszám ított szolgálati idő és a szolgálati kötel
m ektől függetlenül bekövetkezett rokkantság III. csoportja 
után 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 cél
szerű, ha az utolsó szolgálati helyén még a jogorvoslati ha tá r
idő letelte előtt jelentkezik, ahol a szolgálatba történő eset
leges visszaállítása kérdésében döntenek.

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

Az éves keretösszeg meghatározása

A nyugdíj alapját képező illetm ényátlag 120%-a és a folyó
sítható nyugdíj közötti különbözet tizenkétszeres összege az 
évi keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg), amely a nyug
díjfolyósítás kezdetének éve és az azt követő négy naptári 
év (a továbbiakban: korlátozási idő) teljes tartam a ala tt vál
tozatlan. Az évi keretösszeget és a korlátozási időtartam ot a 
nyugdíjm egállapító határozat tartalm azza. Abban az esetben, 
ha a nyugdíjas keresete eléri a m eghatározott keretösszeget, a 
következő hónap első napjától az év végéig nyugdíjának fo
lyósítását szüneteltetik.
A korlátozási idő lejártával a szolgálati és rokkantsági nyug
díj a nyugdíjas m unkabérére, keresetére tek in te t nélkül, tel
jes összegben kerül folyósításra. Erről a nyugdíjas — kérel
m ére — külön igazolást kap.
Az évi keretösszeget újból meg kell állapítani, ha a nyugellá
tás folyósítható összege a korlátozás időtartam a ala tt vala
mely okból megváltozik.
A keretösszeget terheli a nyugdíjas m inden pénzbeni és te r
m észetbeni juttatása, amely munkaviszonyából, szövetkezeti 
tagságából, bedolgozói jogviszonyából, egyéb (megbízás) jog
viszonyából, valam int keresőfoglalkozásából ered.
A szolgálati viszony m egszűnését követően kifizetett kéthavi ü
illetm ény a nyugállományba helyezés évére m egállapított 
keretösszeget terheli.

— 12 — i
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Figyelem! az 1971. június 1. napját követően nyugállományba 
helyezettek foglalkoztatására a polgári nyugdíjkorlátozási 
szabályok nem vonatkoznak.

A nyugdíjas nyilvántartólap kiállítása és kezelése

Az a m unkáltató, amely szolgálati, rokkantsági nyugdíjast 
m unkaviszonyban, szövetkezeti tagként, bedolgozóként, vagy 
megbízás alapján az adott naptári évben elsőként foglalkoz
tat, köteles a nyugdíjasról az erre a célra rendszeresített 
nyugdíjas nyilvántartólapot naptári évenként kiállítani és 
vezetni.
Am ennyiben a nyugdíjas a fentieken kívül egyéb tevékeny
ségéből (pl: vállalkozás) jövedelemhez jut, a díjazás felvéte
lét követő nyolc napon belül köteles ezt a NYUFIG-nak be
jelenteni.

3. A nyugdíjasok és hozzátartozóik részére járó egyéb — a 
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó — jogosultságok

Családi pótlék

A nyugdíjm egállapító szerv — igény jogosultság esetén — a 
családi pótlék folyamatos folyósítására a nyugdíj megállapí
tásáról szóló határozatban intézkedik.
A családi pótlék a szolgálati viszony megszűnését követő ket
tő hónapra az illetm énnyel együtt kerül kifizetésre, míg a 
nyugellátás folyósításának kezdetétől a NYUFIG a nyugdíj
jal együtt folyósítja.
A nyugdíjas, a nyugdíj teljes vagy korlátozott m értékű folyó
sításának ideje a la tt köteles a családi pótlékra jogosultságot 
és a családi pótlék folyósítását érintő változásokat azok be
következésétől szám ított nyolc napon belül a NYUFIG-hoz 
írásban bejelenteni.

Lakbérhozzájárulás

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

A lakbérhozzájárulás m értéke a nyugdíj m egállapításáról 
szóló határozatban van feltüntetve. A hozzájárulást a NYUFIG 
a nyugdíjjal együtt folyósítja.

—  13 —

ÁBTL - 4.2 - 48.102/6/1978 /12 '



II. RÉSZ

A NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZÉS UTÁN SZEREZHETŐ 
JOGOSULTSÁGOK

1. 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 nyugdíj kiegészítés 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 nyugdíjfolyósítás esetén az egész évi fo
lyamatos m unkaviszonyból hat hónapot;

— 70%-os m értékű nyugdíjfolyósítás esetén egy évi folya
matos m unkaviszonyból annak 30% -át, tehát 110 napot

lehet figyelembe venni.

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

A nem teljes évekre m unkaviszonyban töltött időket egybe
számítják.

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

A nyugdíj kiegészítés m értéke m inden újabb teljes évi m un
kaviszonyban tö ltö tt idő után  a nyugdíj alapjául vett illet
m ényátlag egy és fél százaléka.

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

— 14 —
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A nyugdíjkiegészítés 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.

2. A szolgálati (rokkantsági) nyugdíj átcserélése öregségi (rok
kantsági) nyugdíjra

Az a nyugdíjas, aki részére 55. életévének betöltése előtt 
szolgálati nyugdíjat állapítottak meg és ezt követően szolgá
lati időt szerez. 55. életévének betöltésekor — ha ez számára 
kedvezőbb — a dolgozók nyugdíjára vonatkozó társadalom - 
biztosítási jogszabályok szerint szolgálati nyugdíja helyett, 
öregségi nyugdíj m egállapítását kérheti.

55. életévének betöltése u tán folyósított szolgálati nyugdíj 
helyett öregségi nyugdíj m egállapítása akkor kérhető, ha a 
nyugdíjas 55. életévének betöltése u tán  legalább 36 havi ke
resettel rendelkezik.

A rokkantsági nyugdíjas is kérheti — életkorára tek in tet nél
kül — rokkantsági nyugdíjának a dolgozók nyugdíjára vonat
kozó társadalom biztosítási jogszabályok szerinti rokkantsági 
nyugdíjra történő átcserélését, ha rokkantsági nyugdíja meg
állapítása u tán  36 havi keresettel rendelkezik és az átcseré
lés számára kedvező.

A nyugdíj átcserélési igényt az é rin te tt nyugdíjasnak megfe
lelő okm ányokkal alátám asztva, a lakóhely szerint illetékes 
társadalombiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani.

A nyugdíj átcserélésének nincs hátrányos következménye, 
mivel az é rin te tt nyugdíjas az átcserélt nyugdíj folyósítása 
esetén is változatlanul jogosult azokra az egyéb kedvezmé
nyekre, amelyek a szolgálati nyugdíjasokat m egilletik (nyug
díjas igazolvány, egészségügyi ellátás stb.). A nyugdíj átcse
rélés kezdeményezése előtt felm erülő részletkérdésekre —
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megfelelő adatközlés m ellett — a nyugdíjm egállapító szerv 
szóban, vagy írásban felvilágosítást nyújt.

3. Jubileumi jutalomra való jogosultság

A m unkaviszonyban levő nyugdíjas az esedékes (soron követ
kező) jubileum i jutalom ra jogosulttá válik, ha a hivatásos ál
lományban elism ert szolgálati idejével, valam int a nyugállo
m ányba helyezés u tán  létesített m unkaviszonyban tö ltö tt ide
jével együtt a 25., a 40., illetve az 50. évet m unkahelyén be
tölti.

Aki a nyugállom ányba helyezése előtt a 25., vagy 35. éves 
m unkaviszonya alapján a jubileum i ju talm at a szolgálati he
lyén m ár felvette, a következő jubileum i jutalom ra tehát 
a 25. évet követően a 40., illetve ha 35, év u tán  m ár részesült, 
az 50. évi munkaviszony alapján jogosult.

A jubileum i jutalom  kifizetését attó l a m unkáltatótól kell 
kérni, am elynél a nyugdíjas a jogosultságot megszerezte. A 
jutalom  összege a jogosultság időpontjában fenálló m unka- 
viszonyban egy hónapra m egállapított m unkabér összegével 
egyenlő.

Ha a jutalom  a jogosultság időpontjában bárm ilyen oknál 
fogva nem kerü lt kifizetésre, azt a nyugdíjas m unkavállaló 
a jogosultság időpontjától szám ított 3 éves elévülési időn be
lül kérheti attól a m unkáltatótól, ahol igény jogosultsága fenn
állott. Ha a nyugdíjas időközben új m unkáltatóval létesített 
m unkaviszonyt — am ennyiben az szám ára kedvezőbb — a 
ju talm at az elévülési határidőn belül, az újabb m unkáltató já
tól kérheti.

I tt h ív juk fel a figyelmet, hogy a M unkaügyi M inisztérium 
és a SZOT 192. számú közös elvi állásfoglalása értelm ében 
m unkaviszonyba lépés esetén m indazokra a járandóságokra 
jogosult a nyugdíjas, m elyek a vele együtt m unkaviszonyban 
levő, azonos körülm ények és időbeosztás m ellett m unkát vég
ző — nem  nyugdíjas — m unkavállalót megilletik. (Munkabér, 
m unkaszüneti nap díjazása, alap- és pótszabadság, táppénz.)
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Egyes ju ttatásokban (munka- és védőruha, év végi részese
dés, törzsgárda jutalom , stb.) a foglalkoztató szervnél érvé
nyes kollektív szerződésben foglaltak szerint részesülhet.

III. RÉSZ

A NYUGDÍJASOKRÓL (HOZZÁTARTOZÓIKRÓL) TÖRTÉNŐ 
GONDOSKODÁS, ŐKET MEGILLETŐ JOGOK ÉS 

KEDVEZMÉNYEK 
A NYUGDÍJASOK FEGYELMI FELELŐSSÉGE 

AZ ELHUNYT NYUGDÍJAS HOZZÁTARTOZÓINAK 
NYUGELLÁTÁSA

1. A nyugdíjasokról (hozzátartozóikról) történő gondoskodás

A nyugdíjasokról (az elhunyt nyugdíjasok közvetlen hozzá
tartozóiról) történő gondoskodással kapcsolatos feladatokat a 
19/1972. (X. 5.) belügym iniszteri parancs szabályozza. E 
parancs szerint a gondoskodás kiterjed:

— a szolgálati nyugállom ányba helyezettekre életük végéig,

— a rokkantsági nyugállom ányba helyezettekre nyugdíjuk 
folyósításáig,

— az állományból elhalálozottak és a nyugdíjas közvetlen 
hozzátartozóira (feleség, gyermek, szülő), ameddig részük
re az ellátást (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) 
folyósítják.

Nem terjed  ki a gondoskodás azokra a nyugdíjasokra (hozzá
tartozóikra), akiket:

— jogerős bírói ítélet, fegyelmi (becsületbírósági) eljárás 
alapján, vagy szolgálati viszonyukról való lemondás, nem 
katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztés m iatt 
helyeztek nyugállományba,

— nyugállom ányba helyezésük után a bíróság jogerős, vég
rehajtható  szabadságvesztésre ítélt.
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Kizáró körülm ényektől eltekinteni rendkívüli esetekben — 
m éltányolható körülm ények figyelem bevételével — lehet.

A nyugdíjasokkal (hozzátartozóikkal) az országos parancsnok
ságok, csoportfőnökségek, a megyei (budapesti) rendőr-főka
pitányságok, önálló osztályok és ezekkel egy tek in tet alá eső 
szervek (a továbbiakban: gondoskodó szerv) foglalkoznak.

Illetékességük kiterjed:

— az állományukból nyugállom ányba helyezettekre (elhalá
lozásuk esetén a hozzátartozóikra),

— a szerv működési terü letén  m egszűnt jogelőd szerv nyug
díjasaira (hozzátartozóikra),

— azokra a nyugdíjasokra és hozzátartozóikra, akiknek lakó
helye az egyébként illetékes szerv székhelyétől távol, más 
közigazgatási terü letre  esik és ezért a lakóhelyük szerint 
kijelölt szerv gondoskodási hatáskörébe kerültek.

2. A nyugdíjasokat (hozzátartozóikat) megillető jogosultságok 
és kedvezmények 

Nyugdíjas igazolvány

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

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

Az egyenruhát viselő nyugdíjas, a katonai ellenőrző szervek 
és hatósági közegek felszólítására köteles igazolványát fel
m utatni.

Az igazolvány visszavonására kerül sor, ha a nyugellátásra 
való jogosultság m egszűnik (pl.: a rokkantság megszűnésével). 
A nyugdíjas ilyen esetekben köteles az igazolványt a kibo
csátó szervhez 8 napon belül visszaküldeni. Visszavonásra 
kerü l az igazolvány akkor is, ha a rra  a nyugdíjas m éltatlan
ná válik (pl.: a közügyek gyakorlásától eltiltották, stb.).

Nem kerül visszavonásra az igazolvány, ha a nyugdíjas a 
nyugdíj teljes — vagy korlátozott — folyósítása, vagy a
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nyugdíjfolyósítás nem állandó jellegű szüneteltetése mellett, 
m unkaviszonyt létesít (keresőfoglalkozást folytat).

Ha a nyugdíjas meghal, igazolványát közvetlen családtagjai 
tartoznak visszajuttatni a gondoskodó szervhez.
Ha az igazolvány elvész (megrongálódik), új igazolvány ki
adását — megfelelő indokolással — a gondoskodó szerv sze
mélyzeti osztálytól lehet igényelni.

Egyenruha viselési jog

A nyugdíjas — am ennyiben nyugdíjas igazolványa erre jogo
sítja — a tényleges állomány részére rendszeresített egyen
ruhát utolsó rendfokozatának jelzésével — állomány jelzés és 
derékszíj nélkül — viselheti.

Az egyenruhát ünnepélyes alkalomkor indokolt viselni. Az 
egyenruha viselésénél a nyugdíjasnak be kell tartan i az öl
tözködési szabályokat. Az egyenruha tekintélyét sértő, el
használódott, kopott, szennyezett egyenruhában, vagy hiányos 
öltözetben nyilvános helyen m egjelenni nem lehet. Nem sza
bad az egyenruhát m unkában — általában hétköznapi elfog
laltság idején — vagy külföldön tartózkodás ideje alatt vi
selni.

Az egyenruha viselésére jogosultak az elhasználódott vagy a 
rendszeresítésből kivont egyenruházatukat készpénzfizetés 
ellenében pótolhatják. A pótlást a gondoskodó szerv ruházati 
szolgálatától lehet kérni.

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

Egészségügyi ellátás

A nyugdíjasok és családtagjai, elhalálozásuk esetén közvetlen 
hozzátartozói (házastárs, élettárs, önálló keresettel nem ren 
delkező gyermek, közös háztartásban élő szülők) Budapesten 
a tényleges szolgálatot teljesítőkkel azonos módon vehetik 
igénybe a BM Egészségügyi Intézetek szolgáltatásait.
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K ivétel ez alól a kijáró orvosi szolgálat és a gépjárművezetői 
jogosítványok orvosi érvényesítése, valam int a fogászati szak- 
rendelés, am elyet a nyugdíjas csak saját személyében vehet 
igénybe.

A jogosultságra való igazolást a BM Szakorvosi Rendelőinté
zet titkársága adja ki.

Vidéken lakó nyugdíjasok — a belügyi egészségügyi intéz
m ények nagyfokú leterheltségére tek in tette l — az állami 
egészségügyi szervek szolgáltatásait vehetik igénybe.

Egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban felm erült 
utazási költség m egtérítését — állampolgári jog alapján — az 
illetékes társadalom biztosítási szervtől kell igényelni.

Üdülés, bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek igénybevétele

A nyugdíjasok és közvetlen hozzátartozóik BM üdülőbe be
utalhatok.

Akiket fegyelmi (becsületbírósági) vagy súlyosabb okból he
lyeztek nyugállományba, csak kivételes elbírálás alapján kap
hatnak  beutalót.

A családtagok csak a nyugdíjas beutalásával egyidőben, vele 
együtt vehetik igénybe az üdülőket.

A nyugdíjasok (hozzátartozóik) az üdülők férőhelyeinek kor
látozottsága 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 üdülési beutalást, általában két-három  évenként.

Az igényléseket a tervezett üdülés kezdete előtt legalább 60 
nappal a gondoskodó szervhez kell benyújtani.

A Szocialista Hazáért Érdem renddel rendelkező nyugdíjasok 
üdülői beutalását a BM Üdültetési és Gyerm ekneveltetési 
Osztály (1531 Budapest 126., Pf.: 12.) központilag intézi. Az 
igénylést az üdülés tervezett időpontját megelőző naptári év 
augusztus hó 31-ig kell benyújtani.

Budapesten lakó nyugdíjasok igazolványuk felm utatásával 
jogosultak a BM Nánási úti és Római parti üdülőtelepeit
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igénybe venni. Családtagjaik részére a gondoskodó szerv t it
kársága ad belépésre jogosító igazolványt és azt minden év
ben m ájus hó 1-ig e szervnél 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 Gyerm ekneveltetési Cso
portjánál beszerezhető „Felvételi lap” kitöltésével lehet kérni 
m inden év m ájus 1—31. között. A kérelm et elbírálás végett 
a fenti osztálynak kell küldeni.

A bejáró (napos) bölcsődébe, óvodába, iskolai napközi ottho
nokba történő felvételre a kérelm eket közvetlenül az intéz
mény vezetőjéhez lehet m egküldeni, aki a kérelem  elbírálása 
után az igénylőt értesíti.

A gyerm ekek nyári táboroztatása Balatonlellén történik. A 
táboroztatásra vonatkozó kérelm eket az utolsó szolgálati hely 
üdülési felelőséhez vagy a gondozásra kijelölt szervhez kell 
m egküldeni minden év június hó 15-ig.

Szolgálati lakásra való jogosultság

A nyugdíjas (elhalálozása után házastársa) a szolgálati lakás 
m egtartására jogosult.
A lakásbérleti jogviszonyra való jogosultságot a lakás k iu ta
lására jogosult BM szerv — a nyugdíjas kérésére — határo
zatikig is elismerheti.
Szolgálati lakás nem illeti meg azt, akit fegyelmi (becsület
bírósági) vagy büntető eljárás alapján helyeztek nyugállo
mányba. Az ilyen nyugdíjas saját hibájából a lakás jogcím 
nélküli, rosszhiszemű használójává válik.

A szolgálati lakásból történő kihelyezésre a 14/1971. számú 
belügym iniszter-helyettesi utasítás előírásai vonatkoznak.

A m unkaköri jellegű szolgálati lakásból a nyugdíjast (ha el
hunyt, hozzátartozóit) kihelyezik akkor is, ha egyébként jo
gosult a szolgálati lakás bérleti jogviszonyának továbbfolyta
tására. Részére a használt szolgálati lakással azonos nagyságú
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és kom fort fokozatú, vagy a jogosultság m értékének megfe
lelő szobaszámú, de azonos kom fort fokozatú tanácsi bérla
kást biztosítanak.

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

Am ennyiben a nyugdíjas (hozzátartozója) nagyobb m éretű 
szolgálati lakásban lakik, m int am ilyenre jogosult, vagy ami
lyenre szüksége van és kevesebb szobaszámú lakásra történő 
cserét igényel — a kérelem  teljesítése esetén — részére a két 
lakás használátba vételi díja közötti különbözetet ki kell fi
zetni.

Ha a nyugdíjas szolgálati lakásának bérleti jogviszonyáról 
cserelakás biztosításának igénye nélkül lemond és abból ki
költözik, a lakásra m egállapított használatbavételi díjnak 
megfelelő pénzbeni térítésre ta rth a t igényt. A térítés kifize
tésére a lakás felett rendelkező BM szerv intézkedik. Fentiek
kel kapcsolatos kérelm eket a gondoskodó szerv anyagi szol
gálatához kell benyújtani.

Kulturális intézmények látogatása

A BM Központi K lubba (1903 Budapest V., Zrínyi utca 5., a 
továbbiakban: Klub) nyugdíjas igazolvánnyal lehet belépni. 
Közvetlen hozzátartozók (feleség, önálló keresettel nem ren 
delkező gyermek) térítés ellenében éves belépőjegyet kaphat
nak.

A Klub irányítása a la tt külön „Nyugdíjas K lub” működik, 
társadalm i vezetőség irányítása m ellett. Tagja lehet minden 
nyugdíjas, ha jelentkezésüket a vezetőség elfogadja.

A „Nyugdíjas K lub”-nak külön házirendje és klub-szabály
zata van, am elynek betartása kötelező.

A belügyi szervek, illetőleg a fegyveres erők klubjait a nyug
díjas, valam int családtagjai — a Klub szabályai szerint — 
vehetik igénybe. (A belépés szabályairól, a klub életében, a 
szakkörök m unkájában való részvétel lehetőségeiről az adott 
klub szabályzatából, házirendjéből lehet tájékozódni.)
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Szociális segély
Nyugdíjasok segélyezésére indokolt esetben, elsősorban vá
ratlanul bekövetkezett nagyobb anyagi m egterhelés (halál
eset, súlyos, hosszantartó betegség, elemi csapás), valam int 
több eltartásra szoruló személyről való gondoskodással járó 
anyagi nehézségek, illetve egyéb okok m iatt fennálló kedve
zőtlen szociális körülm ények esetén kerülhet sor.
A segélykérelm et — megfelelően indokolva — a gondoskodó 
szervhez kell benyújtani.
A kérelem ben az indokolás m ellett a gyorsabb ügyintézés ér
dekében a legfontosabb személyi és nyugdíj adatokat fel kell 
tüntetni.

Kedvezményes vasúti utazás

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a nyugdíjasok részére évente 
rendszeresen megküldi a kedvezményes utazásra jogosító 
MÁV utazási igazolványt.
A nyugdíjas igényjogosult hozzátartozóit évenként egyszer 
50%-os MÁV vasúti utazási kedvezmény illeti meg. A nyug
díjas a kedvezmény igénybevételéhez szükséges „Betétlap”-ot 
és „U talványt”-t a gondoskodó szerv pénzügyi szolgálatától 
igényelheti.
Az utazásban való részvétel feltételeiről, az utazási szabá
lyokról az u talványt kiadó szervtől lehet felvilágosítást kérni.

3. A nyugdíjas fegyelmi felelőssége

A nyugdíjasok fegyelmi felelősségére a BM Fegyelmi Sza
bályzat vonatkozik. A nyugdíjas köteles a hivatásos állomány 
volt tagjához méltó m agatartást tanúsítani. Ennek megszegé
se esetén — ha cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esik
— fegyelmi felelősségre vonására kerül sor.
A fegyelmi eljárás lefolytatására a nyugdíjas állandó lakó
helye szerint illetékes megyei — budapesti — rendőr-főkapi
tányság jogosult. Am 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.
A Határőrség hivatásos állományából nyugállom ányba helye
zettekre fentiektől eltérően az MNK Fegyveres Erőinek 
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Szolgálati Szabályzatában felvett fegyelmi felelősség szabályai, 
valam int a Becsületbírósági Szabályzat vonatkozik azzal, hogy 
a honvédelmi m iniszternek biztosított jogkört a belügym i
niszter gyakorolja.

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

4. A nyugdíjas munkavállalásával (keresőfoglalkozásával) 
kapcsolatos tudnivalók

A nyugdíjas munkaviszonya létesítésének, keresőfoglalkozá
sa folytatásának, illetve jövedelemszerzésének egyes feltéte
leit belügym iniszteri parancs szabályozza. A parancs szerint 
a nyugdíjas:

a) csak olyan m unkaviszonyt létesíthet, illetve csak olyan ke
resőfoglalkozást folytathat, amely nem sérti a hivatásos 
állom ányútól is m egkívánt m agatartási szabályokat, és 
amely méltó a hivatásos szolgálatban betöltött beosztásá
hoz és a nyugállom ányban viselt rendfokozatához;

b) nem létesíthet olyan m unkaviszonyt, vagy nem fo ly tathat 
olyan keresőfoglalkozást, illetve jövedelemszerzésre irá
nyuló tevékenységet, am elynek következtében összeférhe
tetlen  helyzet jöhet létre. így összeférhetetlen, ha olyan 
szervnél vállal m unkát
— amellyel nyugállom ányba helyezését megelőzően fölé

rendeltségi viszonyban volt, vagy ahol
— nyugdíjazását megelőzően elöljáró (parancsnok) volt.

Összeférhetetlen továbbá, ha m unkavállalás folytán közeli 
hozzátartozójával alá-, vagy fölérendeltségi viszonyba ke
rülne;

c) a tudományos, oktatói, művészi, írói tevékenység kivételé
vel csak egy keresőfoglalkozást fo ly tathat;

d) kiskereskedői, önelszámolói tevékenységet nem folytathat. 
Ilyen tevékenységet folytatóknál alkalm azottként sem 
dolgozhat;

e) tiszt, jövedelemszerzésre irányuló, szakképesítéshez nem 
kötött fizikai m unkát nem végezhet;
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f) alezredesnek és alacsonyabb rendfokozatúnak, ha a m un
kaviszony, m unkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy 
keresőfoglalkozás létesítésénél az a., e. pontban foglalt kö
vetelm ények betartása vitás, kérnie kell a gondozás tekin
tetében illetékes szerv vezetőjének (parancsnokának) állás- 
foglalását;

g) részére, ha nyugdíjának alacsony összege, vagy szociális 
körülm ényei indokolják, az f., pontban em lített vezető (pa
rancsnok) a d—e., pontban foglalt rendelkezések alól m en
tesítést adhat.

Am ennyiben a nyugdíjas a fentiekben előírt kötelezettségét 
tudatosan megszegi, illetve az előírt m agatartási szabályokkal 
figyelmeztetés ellenére szembehelyezkedik, fegyelmileg fele
lősségre vonható.

5. Az elhunyt nyugdíjas hozzátartozóinak nyugellátásával 
kapcsolatos általános tudnivalók

Az elhalálozást a gondoskodó szervhez kell bejelenteni. Az 
elhunyt nyugdíjas méltó végtisztességének m egadására a 
20/1972. számú belügym iniszteri parancs intézkedik. Ez sza
bályozza a BM, illetve a testü let halottjává nyilvánítás felté
teleit is. Az elbírálás az elhunyt m unkája, érdemei figyelem- 
bevételével történik.

Az em lített parancs részletesen szabályozza a szervek felada
tait a tem etéssel kapcsolatban.

Amennyiben az elhunyt nyugdíjas a Szocialista Hazáért É r
demrend tulajdonosa volt, a vonatkozó párthatározat értel
mében eltem ettetéséről a lakóhely szerint illetékes pártb i
zottság gondoskodik, ezért a halálesetet oda is be kell jelen
teni.

Az elhalálozást a NYUFIG-nak is be kell jelenteni. Az igény- 
jogosult hozzátartozók ellátása igénybejelentésük alapján tö r
ténik.

Az elhunyt nyugdíjas u tán az igényjogosult hozzátartozók a 
következő ellátásban részesülhetnek:
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özvegyi nyugdíj

Ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult a nyugdíjas halálától 
szám ított 12 hónapon át a nyugdíjas felesége (élettársa), aki 
a nyugdíjassal annak haláláig együtt élt.

Állandó özvegyi nyugdíjra jogosult — az egyéb feltételek 
m ellett — az az özvegy, aki:
— 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 kap;

— az elhalálozás annak a szolgálati kötelmekkel összefüggő 
balesetnek (betegségnek) következménye, amely m iatt a 
testületi tag szolgálati viszonyát m egszüntették;

— férjé t a Belügyminisztérium, vagy valam ely testülete ha
lo ttjává nyilvánították, férje halálától szám ított öt évig.

özvegyi nyugdíjra jogosult — a feleséggel azonos feltételek 
m ellett — az a nő, aki a nyugdíjassal (élettársával) annak ha
láláig
— egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyerm ekük 

született, vagy
— megszakítás nélkül tíz évet együtt éltek.

Annak a nőnek, akinek házasságát felbontották, vagy aki fér
jétől egy évnél hosszabb ideje külön él, özvegyi nyugdíj csak 
akkor jár, ha:

— férje halálakor tartásdíjban részesült, vagy tartásra  való 
érdem telenségét a bíróság nem állapította meg;

— az állandó özvegyi nyugdíjhoz szükséges feltétel (55. élet
év, vagy megrokkanás) a különéléstől szám ított 15 éven 
belül bekövetkezett.

özvegyi nyugdíj megilleti a férjet is, ha m unkaképtelen, és

— a feleség halálát megelőzően legalább egy éven át saját 
háztartásában túlnyom ó részt eltartotta, vagy

— a bíróság a férj részére tartásd íja t állapított meg.

— 26 —

ÁBTL - 4.2 - 48.102/6/1978 125



Az özvegyet csak egy nyugellátás illeti meg. Aki több címen 
is jogosult nyugdíjra, ezek közül a szám ára kedvezőbbet vá
laszthatja.

Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultat saját jogú nyugellátás is 
megilleti, a két ellátást egyesíteni lehet a m indenkori rendel
kezésekben előírt összeghatárig.

Az özvegyi nyugdíj összege az elhunyt részére — a 22/1971. 
(VI. 1.) Korm. sz. rendelet alapján — járó nyugdíj 60%-a.

Az élettárs özvegyi nyugdíjának összege az elhunyt részére 
folyósított nyugdíj 50%-a.
Az özvegyi nyug'Híjat az elhalálozás hónapjának első napjától
— a jogosultság fennállásáig — m unkaviszonyra, keresőfog
lalkozásra (jövedelemre) tek in tet nélkül, teljes összegben fo
lyósítják.
Az özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy feleség 55. élet
évének betöltése előtt házasságot köt. A jogosultság időtar
tam át egyébként a m egállapító határozat tartalmazza.
Ha az özvegyi nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük meg 
kell osztani.
Végkielégítés jár annak az özvegynek, akinek egy éven tú l is 
járó özvegyi nyugdíjra jogosultsága újabb házasságkötés 
m iatt szűnt meg.
Az özvegyi nyugdíj továbbfolyósítása helyett végkielégítést 
kérhet az, akinek az özvegyi nyugdíjra jogosultságát az újabb 
házasságkötés nem szünteti meg.
A végkielégítés az özvegyi nyugdíj egy évi összegével egyenlő, 
am it a házasság megkötését követő egy éven belül lehet érvé
nyesíteni.

Árvaellátás

Árvaellátás jár az elhunyt nyugdíjas gyerm ekének, mostoha- 
gyerm ekének és örökbefogadott gyerm ekének. Árvaellátás 
já r  a nevelt gyermeknek, testvérnek és unokának is, ha őt a 
m eghalt saját háztartásában eltarto tta  és a gyerm eknek ta r
tásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
Az árvaellátás az árva 16. életévének betöltéséig jár. Ha az 
árva nappali tagozaton közép-, vagy felsőfokú tanulm ányokat
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folytat, az árvaellátás a tanulm ányok befejezéséig, de legfel
jebb a huszonötödik életév betöltéséig jár.
A középiskolai tanulm ányok befejezése u tán szakm unkás-ta
nulóképzés tartam ára is jár árvaellátás.
Ha az árva jogosultsági idejének megszűnése előtt megrok
kan, a rokkantság tartam ára, életkorra tekintet nélkül jogo
sult árvaellátásra.

Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj fele.

Az özvegyi nyugdíjjal azonos összegű árvaellátás já r annak:
— akinek m indkét szülője meghalt, vagy
— akinek életben levő szülője rokkant, vagy
— akit életben levő szülője elhagyott és róla nem gondosko

dik.
Nem szűnik meg az árvaellátásra való jogosultság, ha az árva, 
vagy életben m aradt szülője házasságot köt, vagy az árvát 
örökbe fogadják.

Szülői nyugdíj

Szülői nyugdíjra jogosult az a rokkant szülő (nagyszülő), akit 
az elhunyt nyugdíjas, halálát megelőző egy éven át túlnyomó 
részben eltarto tt.

A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából orvosi vizsgálat 
nélkül rokkantnak kell tekinteni azt a szülőt (nagyszülőt), aki 
a hatvanötödik, nő a hatvanadik életévét betöltötte.

Szülői nyugdíjra jogosult a mostoha, illetve nevelőszülő is, 
ha a szülői nyugdíjhoz szükséges fentiekben m ár em lített fel
tételekkel rendelkezik, és az elhalt legalább tíz éven át el
tarto tta.

A szülői (nagyszülői) nyugdíjra jogosultság m egállapításánál 
nem vizsgálják, hogy van-e más tartásra  köteles és képes 
hozzátartozó.

Ha a szülői (nagyszülői) nyugdíjra jogosultsághoz szükséges 
feltételek az elhalálozás időpontjában nem állnak fenn, a szü
lői nyugdíj csak abban az esetben já r , ha a szülő az elhalálo
zástól szám ított tíz éven belül megrokkan, és tartásra  köteles 
és képes hozzátartozója nincs.
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A szülői nyugdíj összege azonos az özvegyi nyugdíj összegé
vel. Ha a szülői nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük 
egyenlő arányban kell megosztani.

A szülői nyugdíj a nyugdíjas elhalálozása hónapjának első 
napjától, m unkaviszonyra, keresőfoglalkozásra tek in tet nél
kül, teljes összegben jár.

Az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj együttes ös
szege nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj két és félsze
resét.

Az elhunyt nyugdíjas jogán iáró ellátásokat kérelem  alapián 
a NYUFIG állapítja meg.

Tájékoztatónk az 1978. július hónapban érvényben levő ren
delkezések, parancsok, utasítások és állásfoglalások alapján ké
szült.

Budapest, 1978. augusztus hó.

BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
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1. számú melléklet

A szolgálati nyugdíj összege

H a a te lje s  A nyugd íj összege
szo lgála ti évek szám a az ille tm én y á tlag

20 60,0
21 61,0
22 62,0
23 63,0
24 64,0
25 66,0
26 68,0
27 70,0
28 72,0
29 74,5
30 77,0
31 79,5
32 82,0
33 84,0
34 86,0
35 88,0
36 89,0
37 és ennél több 90,0 százaléka
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2. számú melléklet

Szolgálati kötelmekkel nem összefüggő rokkantság esetén 
a rokkantsági nyugdíj összege

a ro k k an tság
H a a te lje s  III. II. I.

szo lgála ti évek  szám a cso p o rtjáb a n  a z  ille tm én y á tlag

0 50,0 55,0 60,0
1 50,5 55,5 60,5
2 51,0 56,0 61,0
3 51,5 56,5 61,5
4 52,0 57,0 62,0
5 52,5 57,5 62,5
6 53,0 58,0 63,0
7 53,5 58,5 63,5
8 54,0 59,0 64,0
9 54,5 59,5 64,5

10 55,0 60,0 65,0
11 55,5 60,5 65,5
12 56,0 61,0 66,0
13 56,5 61,5 66,5
14 57,0 62,0 67,0
15 57,5 62,5 67,5
16 58,0 63,0 68,0
17 58,5 63,5 68,5
18 59,0 64,0 69,0
19 59,5 64,5 69,5
20 60,0 65,0 70,0
21 61,0 66,0 71,0
22 62,0 67,0 72,0
23 63,0 68,0 73,0
24 64,0 69,0 74,0
25 66,0 71,0 76,0
20 68,0 73,0 78,0
27 70,0 75,0 80,0
28 72,0 77,0 82,0
29 74,5 79,5 84,5
30 77,0 82,0 87,0
31 79,5 84,5 89,5
32 82,0 87,0 92,0
33 84,0 89,0 94,0
34 86,0 91,0 96,0
35 88,0 93,0 98,0
36 89,0 94,0 99,0
37 és enné l több 90,0 95,0 100,0 százaléka
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3. számú melléklet

Szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantság esetén 
a rokkantsági nyugdíj összege

a  ro k k an tság
H a a te lje s  III. II. I.

szo lgála ti évek  szám a c so p o rtjáb an  az ille tm én y á tlag

0 60,0 65,0 70,0
1 61,0 66,0 71,0
2 62,0 67,0 72,0
3 63,0 68,0 73,0
4 64,0 69,0 74,0
5 65,0 70,0 75,0
6 66,0 71,0 76,0
7 67,0 72,0 77,0
8 68,0 73,0 78,0
9 69,0 74,0 79,0

10 70,0 75,0 80,0
11 71,0 76,0 81,0
12 72,0 77,0 82,0
13 73,0 78,0 83,0
14 74,0 79,0 84,0
15 75,0 80,0 85,0
16 76,0 81,0 86,0
17 77,0 82,0 87,0
18 78,0 83,0 88,0
19 79,0 84,0 89,0
20 80,0 85,0 90,0
21 81,0 86,0 91,0
22 82,0 87,0 92,0
23 83,0 88,0 93,0
24 84,0 89,0 94,0
25 85,0 90,0 95,0
26 86,0 91,0 96,0
27 87,0 92,0 97,0
28 88,0 93,0 98,0
29 89,0 94,0 99,0
30 90,0 95,0 100,0
31 91,0 96,0 100,0
32 92,0 97,0 100,0
33 93,0 98,0 100,0
34 94,0 99,0 100,0
35 95,0 100,0 100,0
36 96,0 100,0 100,0
37 97,0 100,0 100,0
38 98,0 100,0 100,0
39 99,0 100,0 100,0
40 és enné l több 100,0 100,0 100,0 százaléka
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