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KEDVES ELVTÁRS!
Ez a tájékoztató a kiadásakor érvényben levő rendelkezések
alapján, áttekintést ad az 1952. január hó 1. és 1971. június hó 1.
között nyugállományba helyezettek jogairól és kötelezettségei
ről.
Olyan kérdésre, amelyre a tájékoztató választ nem ad, a gondo
zásra kijelölt szervtől, illetve a volt szolgálati helye szerinti sze
mélyzeti, pénzügyi, egészségügyi szervtől, illetve a nyugdíjas
bizottságoktól nyerhet tájékoztatást.
A nyugdíjigény elbírálása, a nyugdíj megállapítása és folyó
sítása, valamint ezzel összefüggő kérdésekre a BM Terv- és
Pénzügyi Csoportfőnökség Illetmény- és Nyugellátási Osztály
(1903 Budapest, Pf.: 314.), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
(1820 Budapest, Guszev utca 10.) ad felvilágosítást.

I. RÉSZ

A SZOLGÁLATI (ROKKANTSÁGI) NYUGDÍJ
FOLYÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
1. Folyósítási szabályok
Munkaviszony, szövetkezeti tagsági és bedolgozói
viszony esetén

A szolgálati (rokkantsági) nyugdíjas részére a nyugdíjat teljes
összegben addig folyósítják, amíg a munkaviszonyban, szö
vetkezeti tagsági viszonyban, vagy bedolgozóként a foglal
koztatás ideje az évi 840 órát, illetve meghatározott munka
körökben az 1260 órát nem haladja meg.
A foglalkoztatási időkeret kimerítése esetén, ha a nyugdíjas
éves keresete nem éri el a 9 000,— Ft-ot, annak eléréséig
dolgozhat, nyugdíja korlátozása nélkül.
A foglalkoztatási időkeret kimerítése, illetve a 9 000,— Ft-ot
elérő kereset után a szolgálati nyugdíj és a szolgálati kötel
mekkel nem összefüggő rokkantsági nyugdíj összegét legke
vesebb 50%-kal, a szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkant
sági nyugdíjat legkevesebb 25%-kal csökkentve folyósítják.
A szolgálati nyugdíj felét tovább csökkentik, ha a kereset és
a folyósított nyugdíjrész együttesen meghaladja a nyugdíj
alapjául szolgáló illetményátlagot.
Amennyiben a kereset összege eléri, vagy meghaladja a nyug
díj alapjául vett illetményátlagot, a nyugdíj folyósítását szü
neteltetik.
Rokkantsági nyugdíj esetén a csökkentést a keresettől füg
gően — a szolgálati nyugdíjra vonatkozóan ismertetetthez
hasonlóan — tovább folytatják, azonban a csökkentés, ha a
rokkantság a szolgálati kötelmekkel összefüggő, a nyugdíj
50%-ára, ha szolgálati kötelmekkel nem összefüggő, a nyug
díj 33%-ára nem terjedhet ki, vagyis a rokkantsági nyugdíjat
az említett mértékben a kereset nagyságára tekintet nélkül
folyósítják.
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Egyéb jogviszony (megbízás, vállalkozás, stb.) keretében
történő munkavégzés esetén

A munkaviszonyon, szövetkezeti tagsági viszonyon és a be
dolgozói jogviszonyon kívül, egyéb jogviszony keretében
munkát végző nyugdíjas nyugdíját minden naptári év első
napjától mindaddig korlátozás nélkül kell folyósítani, amíg
keresete a 12 000,— Ft-ot eléri.
Keresőfoglalkozás folytatása esetén

Arra a hónapra, amelyben a keresőfoglalkozás fennáll, a
nyugdíj folyósítását szüneteltetik, illetve a szolgálattal össze
függő rokkantsági nyugdíj helyett a 4. fokozatú baleseti jára
dékot folyósítják.
Keresőfoglalkozásnak számít:
— a kisipari, magánkereskedői igazolvány,
— a hasznothajtó (hatósági nyilvántartásba vételi kötelezett
ség alá eső) jogosítvány,
— a mérnöki magángyakorlat,
— a munkaközösségi tagsági viszony
alapján folytatott tevékenység.
Nem tekinthető keresőfoglalkozást folytatónak az, aki:
— iparigazolvány alapján külön jogszabályban megállapított
keretek között, vagy működési engedély alapján folytat
lakossági javító-szolgáltató tevékenységet,
— vak, és iparigazolvány alapján folytatott tevékenységből
származó jövedelme a havi 1 000,— Ft-ot nem haladja
meg.
A korlátozásnak előzőekben ismertetett rendje naptári éven
ként újra kezdődik.
2. A foglalkoztatási órakeret, illetve a keresettel kapcsolatos
tudnivalók

A foglalkoztatási órakeretet folyamatosan, vagy részletekben,
egy évnél rövidebb időszak alatt is, egy vagy több munkál
tatónál végzett munkával lehet felhasználni.
8 —

Az évi 840, illetve 1 260 órás foglalkoztatási keretet annyi
szor 70, illetve 105 órával kell csökkenteni, ahány hónapra a
nyugdíj folyósítását az adott évben korábban szüneteltetni
kellett. Az évi 9 000,— Ft-os keretösszeg csökkentése hasonló
módon történik, annyiszor 750,— Ft-tal kell csökkenteni,
ahányszor (ahány hónapra) az adott évben korábban a fog
lalkoztatási órakeretet 75, illetve 105 órával csökkenteni kel
lett. A szüneteltetésre vonatkozóan a nyugdíjas köteles írás
beli nyilatkozatot adni a munkáltató részére.
Ha a nyugdíjast bedolgozóként, vagy olyan munkakörben
foglalkoztatják, amelyre a munkajogi szabályok nem határoz
nak meg kötelező munkaidőt, a munkadíj minden 14,— Ft-ját
egy órai foglalkoztatásként kell figyelembe venni.
Ha a nyugdíjas mezőgazdasági szövetkezeti tagként dolgozik,
minden egyes munkanapot tíz órás foglalkoztatásként kell fi
gyelembe venni.
Az egyéb jogviszony esetén irányadó 12 000,— Ft-os keret
összeg csökkentésére a nyugdíj folyósításának korlátozására,
illetve a folyósítás beszüntetésére ebben az esetben is a mun
kaviszonyra, szövetkezeti tagsági, illetve a bedolgozói viszony
ra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A foglalkoztatási óra keretén belül a nyugdíjas keresetét a
betöltött munkakörre megállapított bértételek, bérezési sza
bályok, a munkaidő tartamának aránya és a végzett munka
színvonala alapján állapítják meg.
Munkabérként figyelembe kell venni minden olyan pénzbeni
és természetbeni juttatást, amelyet a nyugdíjas munkaviszo
nya, szövetkezeti tagsági, vagy bedolgozói viszonya alapján
kapott. Ha a nyugdíjas táppénzben, baleseti táppénzben, vagy
terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, az ezek kiszámí
tásának az alapjául szolgáló munkabérnek a segélyezési na
pokra eső részét kell számításba venni.
Nem lehet kereset szempontjából figyelembe venni a nem
munkabér jellegű juttatásokat:
a) az újítási és a feltalálói díjat,
b) a kiküldetési (külszolgálati) napidíjat, az utazási és a szállásköltséget, illetőleg költségátalányt,
c) a különélési díjat,
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d) a természetbeni juttatás pénzbeni értékének a nyugdíjas
által fizetett térítéssel fedezett részét, szolgálati lakásnál
pedig a lakbérnek a 3/1975. (VI. 14.) SZOT számú szabály
zat 4. számú mellékletében meghatározott egyenértékét
meghaladó részét,
e) a szabadságmegváltás címén adott juttatást,
f) az év végi részesedést,
g) a jubileumi jutalmat, a miniszteri és ennél magasabb szin
tű kitüntetés alapján adott jutalmat, továbbá a naptári év
ben a munkáltató által adott jutalomnak 500,— Ft-ot meg
nem haladó részét,
h) a felügyelőbizottság [25/1967. (XII. 15.) PM számú rende
let] vezetője és tagjai részére az egy felügyelőbizottságban
végzett tevékenység alapján kifizetett juttatást,
i) azt a juttatást, amelyet a nyugellátás megállapítása előtt
végzett munka alapján utólag fizettek ki,
j) a szakszervezeti és a vállalati segélyt,
k) az anyasági segélyt,
l) a gyermekgondozási segélyt és
m) a temetési segélyt.
3. A nyugdíj folyósítása a foglalkoztatási idő és elért kereset
figyelmen kívül hagyásával

A foglalkoztatás idejére és az elért keresetre tekintet nélkül
kell folyósítani a nyugdíját annak:
— aki vak (látását legalább 95%-ban elvesztette),
— akinek nyugdíja 1975. évben a havi 1 000,— Ft-ot, az ezt
követő években pedig ennek külön jogszabályok szerint
évenként emelt összegét nem haladja meg,
— akit egészségügyi, oktatási, gyermek- és szociális intéz
ményeknél, valamint a közforgalmú gyógyszertáraknál a
takarító;
a népgazdaság minden területén a portás, az éjjeliőr, a
telepőr, az öltözőőr, a parkőr, a csatornaőr, a mezőőr, a
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hegyőr, a vadőr, a halőr, és az egyéb rendészeti feladato
kat ellátó dolgozó, valamint a fűtő munkakörben foglal
koztatottak.
4. Foglalkoztatási idő, illetve forintkeret alóli mentesítés

A jogszabály szerinti éves foglalkoztatási óra, illetőleg forint
keretet indokolt esetben a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfő
nökségnek (továbbiakban: Csoportfőnökség) — korlátozott
mértékig — lehetősége van felemelni. Erre akkor kerülhet
sor, ha azt a nyugdíjas szociális helyzete, nyugdíjának, illető
leg eltartott családtagjai jövedelmének összege, a betölteni kí
vánt munkakörben a munkaerőhelyzet indokolja és azt a
nyugdíjas egészségi állapota is lehetővé teszi.
A keretemelés a nyugdíjasnak a szükséges adatokat tartal
mazó kérelme alapján történik.
A Csoportfőnökség a kérelemhez rendszeresített űrlapot az
igénylő levelére postán megküldi. A foglalkoztatási keret
emelés engedélyezéséről a Csoportfőnökség a nyugdíjast és a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (a továbbiakban: NYUFIG)
egyidejűleg értesíti.
5. A nyugdíjas nyilvántartólap kiállítása és kezelése

Az a munkáltató, amely szolgálati, rokkantsági nyugdíjast
munkaviszonyba, szövetkezeti tagként, bedolgozóként, vagy
megbízás alapján az adott naptári évben elsőként foglalkoztat,
köteles a_ nyugdíjasról az erre a célra rendszeresített nyug
díjas nyilvántartólapot naptári évenként kiállítani és vezetni.
Amennyiben a nyugdíjas a fentieken kívül egyéb tevékeny
ségéből (pl.: vállalkozás) jövedelemhez jut, ezt a NYUFIGnak a díjazás felvételét követő nyolc napon belül bejelenteni
köteles.
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6. Nyugdíj teljes összegű újrafolyósításával kapcsolatos
tudnivalók

Ha a nyugdíjas megszünteti azt a munkaviszonyát, szövetke
zeti tagsági, vagy bedolgozói viszonyát, kereső foglalkozását,
illetve egyéb jogviszonyát, amely miatt nyugdíjának folyósí
tása szünetelt, a nyugdíj teljes összegben való újrafolyósítását a nyugdíjasnak kell írásban kérni a NYUFIG-tól.
A kérelemben közölni kell a következő adatokat:
—
—
—
—
—

a nyugellátás folyósítási törzsszámát,
a nyugdíjas nevét, születési idejét (év, hó, nap),
anyja leánykori nevét,
a nyugdíjas lakáscímét,
az újrafolyósítási kérelem indokolását és az arra vonat
kozó adatokat.

A NYUFIG a nyugellátás szüneteltetéséről, vagy korlátozott
mértékű folyósításáról, továbbá a nyugellátásra jogosultság
feléledéséről határozatban intézkedik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a teljes összegű nyugdíjat legfel
jebb a kérelem benyújtása (beérkezése) napját megelőző hat
hónapra visszamenőleg folyósítják. Az újrafolyósítási kérelmet
tehát úgy kell benyújtani, hogy az, a teljes összegű folyósí
tásra való jogosultság megszerzését követő hat hónapon belül
a NYUFIG-hoz beérkezzen.

II. RÉSZ

A NYUGDÍJAZÁS UTÁN SZEREZHETŐ JOGOSULTSÁGOK
1. Nyugdíjkiegészítés a nyugdíjazást követően munkaviszonyban
töltött időre

A szolgálati (rokkantsági) nyugdíjas nyugdíjazását követően
olyan munkaviszonyban töltött éve után, amely alatt nyug12

díját korlátozva folyósítják, vagy a folyósítást szüneteltetik,
nyugdíját egy és fél százalékkal kell felemelni.
Az 1975. június 1. előtt munkaviszonyban töltött évek beszámítását 1976. december 31-ig kell kérni, mely időre a ko
rábbi jogszabályok alapján állapítják meg a nyugdíjkiegészí
tést. Tehát a nyugdíjkiegészítés összege a nyugdíjazás után
ledolgozott teljes évekre a törzsnyugdíjnak 1—1%-a.
Nyugdíjkiegészítésre jogosult az az 1959. január 1. előtt nyug
állományba helyezett szolgálati nyugdíjas, is. aki 1960. szep
tember 1. előtt havi 48 órás, majd 1960. szeptember 1. után
havi 500,— Ft munkabérrel járó munkaviszonyban állt, an
nak ellenére, hogy nyugdíja korlátozás nélkül került folyósításra. Ilyen esetekben a munkaszerződés szerinti munka
végzés teljes munkaidőre történő átszámításával kerül a
nyugdíjkiegészítés megállapításra. Ez annyit jelent, hogy kb.
3 év munkaviszonyban töltött időre lehet 1% nyugdíjkiegé
szítést megállapítani, ha a nyugdíjas minden hónapban ki
használta ezt a kereseti lehetőségét.
Nem jár nyugdíjkiegészítés:
— a keresőfoglalkozással,
— a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszonyban,
vagy
egyéb megbízás teljesítésével töltött időre,
— az 1959. január hó 1. után nyugállományba helyezetteknél
arra az időszakra, amely alatt havi 48 órás, vagy havi
500,— Ft munkabérrel foglalkoztatták,
— 1969. január 1-el hatálybalépett folyósítási korlátozás
új szabálya alá tartozó meghatározott keretösszegen belüli
munkaviszonyban töltött időre.
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Nyugdíjkiegészítés kérése

A nyugdíjkiegészítés csak az 55. életév betöltése után, de a
munkaviszony fennállása esetén is igényelhető.
A kérelmet a nyugdíjmegállapító szervhez kell írásban be
nyújtani. A kérelemhez csatolni kell a munkakönyvet (vagy
annak hiteles kivonatát), valamint azokat a munkáltatói iga
zolásokat, amelyekben részletesen fel van tüntetve, hogy a
kiegészítés szempontjából elismerni kért munkaviszony, a
munkaszerződés szerint mily módon volt meghatározva (napi,
heti, vagy havi munkaidő).
A nyugdíj kiegészítés megállapítására, illetve folyósítására
legkorábban a kérelem beadását követő hónap 1. napjától
kerülhet sor.
2. Ösztönző nyugdíjpótlék megállapítása

Az ösztönző nyugdíjpótlékra az az időszak ad jogosultságot,
amelyet a nyugdíjas 1972. január hó 1. napját és a nyugdíj
hoz előírt korhatárt — szolgálati nyugdíjasoknál 55. életév
betöltése — követően, nyugdíja folyósítása nélkül, munkavi
szonyban tölt.
A pótlék csak akkor állapítható meg, ha a nyugdíjfolyósítás
beszüntetésére a nyugdíjas írásbeli kérelme alapján került
sor.
A kérelmet a munkaviszony létesítését követő 8 napon belül
a NYUFIG-hoz kell írásban benyújtani. Az ösztönző nyugdíjpótlék mértéke minden munkában töltött teljes év után a
nyugdíj 3%-a, a SZOT és a munkaügyi miniszter által meg
határozott fizikai munkakörökben a nyugdíj 7%-a.
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A pótlék megállapítására jogosító munkaviszonyban töltött
időre — az egyébként nem folyósított — nyugdíjak évenkénti
automatikus emelése (2%) szünetel. A pótlék megállapítása
és a nyugdíj újrafolyósítása évében az automatikus emelésre
való jogosultság feléled.
Az ösztönző nyugdíjpótlék rendszere a rokkantsági nyugállo
mányban levőkre nem vonatkozik, mivel nyugdíjuk folyósí
tásának beszüntetését ilyen címen nem kérhetik.
3. 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 társadalombiztosítási jogszabályok szerint szolgálati nyugdíja helyett,
öregségi nyugdíj megállapítását kérheti.
55. életévének betöltése után folyósított szolgálati nyugdíj
helyett öregségi nyugdíj megállapítása akkor kérhető, ha a
nyugdíjas 55. életévének betöltése után legalább 36 havi ke
resettel rendelkezik.
A rokkantsági nyugdíjas is kérheti — életkorára tekintet nél
kül — rokkantsági nyugdíjának a dolgozók nyugdíjára vonat
kozó társadalombiztosítási jogszabályok szerinti rokkantsági
nyugdíjra történő átcserélését, ha rokkantsági nyugdíja meg
állapítása után 36 havi keresettel rendelkezik és az átcseré
lés számára kedvező.
A nyugdíj átcserélési igényt az érintett nyugdíjasnak megfe
lelő okmányokkal alátámasztva, a lakóhely szerint illetékes
társadalombiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani.
A nyugdíj átcserélésének nincs hátrányos következménye,
mivel az érintett nyugdíjas az átcserélt nyugdíj folyósítása
esetén is változatlanul jogosult azokra az egyéb kedvezmé
nyekre, amelyek a szolgálati nyugdíjasokat megilletik. A
nyugdíj átcserélés kezdeményezése előtt felmerülő részlet
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kérdésekre — megfelelő adatközlés mellett — a nyugdíjmeg
állapító szerv szóban, vagy írásban felvilágosítást nyújt.
4. Jubileumi jutalomra való jogosultság
A munkaviszonyban levő nyugdíjas az esedékes (soron követ
kező) jubileumi jutalomra jogosulttá válik, ha a hivatásos ál
lományban elismert szolgálati idejével, valamint a nyugállo
mányba helyezés után létesített munkaviszonyban töltött ide
jével együtt a 25., a 40., illetve az 50. évet munkahelyén be
tölti.
Aki a nyugállományba helyezése előtt a 25., vagy 35. éves
munkaviszonya alapján a jubileumi jutalmat a szolgálati he
lyén már felvette, a következő jubileumi jutalomra tehát
a 25. évet követően a 40., illetve ha 35. év után már részesült,
az 50. évi munkaviszony alapján jogosult.
A jubileumi jutalom kifizetését attól a munkáltatótól kell
kérni, amelynél a nyugdíjas a jogosultságot megszerezte. A
jutalom összege a jogosultság időpontjában fennálló munkaviszonyban egy hónapra megállapított munkabér összegével
egyenlő.
Ha a jutalom a jogosultság időpontjában bármilyen oknál
fogva nem került kifizetésre, azt a nyugdíjas munkavállaló
a jogosultság időpontjától számított 3 éves elévülési időn be
lül kérheti attól a munkáltatótól, ahol igényjogosultsága fenn
állott. Ha a nyugdíjas időközben új munkáltatóval létesített
munkaviszonyt — amennyiben az számára kedvezőbb — a
jutalmat az elévülési határidőn belül, az újabb munkáltatójá
tól kérheti.
Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a Munkaügyi Minisztérium
és a SZOT 192. számú közös elvi állásfoglalása értelmében
munkaviszonyba lépés esetén mindazokra a járandóságokra
jogosult a nyugdíjas, melyek a vele együtt munkaviszonyban
levő, azonos körülmények és időbeosztás mellett munkát vég
ző — nem nyugdíjas — munkavállalót megilletik. (Munkabér,
munka szerinti nap díjazása, alap- és pótszabadság, táppénz.)
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Egyes juttatásokban (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.) belügyminiszteri parancs szabályozza. E pa
rancs szerint a gondoskodás kiterjed:
— a szolgálati nyugállományba helyezettekre életük végéig,
— a rokkantsági nyugállományba 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 miatt
helyeztek nyugállományba,
— nyugállományba helyezésük után a bíróság jogerős, vég
rehajtható szabadságvesztésre ítélt.
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Kizáró körülményektől eltekinteni rendkívüli esetekben
méltányolható körülmények figyelembevételével — lehet.
A nyugdíjasokkal (hozzátartozóikkal) az országos parancsnok
ságok, csoportfőnökségek, a megyei (budapesti) rendőr-főka
pitányságok, önálló osztályok és ezekkel egy tekintet alá eső
szervek (a továbbiakban: gondoskodó szerv) foglalkoznak.
Illetékességük kiterjed:
— az állományukból nyugállományba helyezettekre (elhalá
lozásuk esetén a hozzátartozóikra),
— a szerv működési területén megszűnt jogelőd szerv nyug
díjasaira (hozzátartozóikra),
— azokra a nyugdíjasokra és hozzátartozóikra, akiknek lakó
helye az egyébként illetékes szerv székhelyétől távol, más
közigazgatási területre 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, valamint az egyenru
haviselés engedélyezésének igazolására szolgál.
Az igazolvány BM objektumokba 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
mutatni.
Az igazolvány visszavonására kerül sor, ha a nyugellátásra
való jogosultság megszűnik (pl.: a rokkantság megszűnésével).
A nyugdíjas ilyen esetekben köteles az igazolványt a kibo
csátó szervhez 8 napon belül visszaküldeni. Visszavonásra
kerül az igazolvány akkor is, ha arra a nyugdíjas méltatlan
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,
munkaviszonyt létesít (keresőfoglalkozást folytat).
Ha a nyugdíjas meghal, igazolványát közvetlen családtagjai
tartoznak visszajuttatni a volt nyugdíjasról gondoskodó szerv
hez.
Ha az igazolvány elvész (megrongálódik), új igazolvány ki
adását — megfelelő indokolással — a gondoskodó szerv sze
mélyzeti szervétől lehet igényelni.
Egyenruha viselési jog

A nyugdíjas — amennyiben nyugdíjas igazolványa erre jogo
sítja — a tényleges állomány részére rendszeresített egyen
ruhát utolsó rendfokozatának jelzésével — állományjelzés és
derékszíj nélkül — viselheti.
Az egyenruhát ünnepélyes alkalomkor indokolt viselni. Az
egyenruha viselésénél a nyugdíjasnak be kell tartani az öl
tözködési szabályokat. Az egyenruha tekintélyét sértő, el
használódott, kopott, szennyezett egyenruhában, vagy hiányos
öltözetben nyilvános helyen megjelenni nem lehet. Nem sza
bad az egyenruhát munkában — 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 raktári 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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Kivétel ez alól a kijáró orvosi szolgálat és a gépjárművezetői
jogosítványok orvosi érvényesítése, valamint a fogászati szakrendelés, amelyet 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
mények nagyfokú leterheltségére tekintettel — az állami
egészségügyi szervek szolgáltatásait vehetik igénybe.
Gyógyüdülői, szanatóriumi beutalásra a BM Egészségügyi In
tézetek szakrendelései tehetnek javaslatot. Gyógyüdülői be
utalás esetén az utazási költségeket a BM nem téríti meg.
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 miatt elsősorban
— az előidényben január hó 17-től május hó 30-ig, és
— az utóidényben szeptember hó 2-től december hó 15-ig
kaphatnak üdülői beutalást, általában két-három évenként.
Az igényléseket a tervezett üdülés kezdete előtt legalább 60
nappal a gondoskodó szervhez kell benyújtani.
A Szocialista Hazáért Érdemrenddel rendelkező nyugdíjasok
üdülői beutalását a BM Üdültetési és Gyermekneveltetési
Osztály (1531 Budapest 126., Pf.: 12.) központilag intézi. Az
igénylést az üdülés tervezett időpontját megelőző naptári év
augusztus hó 31-ig kell benyújtani.
A Budapesten lakó nyugdíjasok igazolványuk felmutatásával
jogosultak a BM Nánási úti és Római parti üdülőtelepeit
— 20 —

igénybe venni. Családtagjaik részére a gondoskodó szerv tit
kársága ad belépésre jogosító igazolványt és azt minden év
ben május hó 1-ig e szervnél lehet érvényesíttetni.
Bölcsődei, óvodai, iskolai és napközi otthoni elhelyezésre, va
lamint nyári gyermektáboroztatásra a nyugdíjas (az elhunyt
nyugdíjas) gyermekei a tényleges szolgálatot teljesítők gyer
mekeivel azonos módon jogosultak.
A bentlakásos intézményekbe történő felvételt a BM Üdülte
tési és Gyermekneveltetési Osztály Gyermekneveltetési Cso
portjánál beszerezhető „Felvételi lap” kitöltésével lehet kérni
minden év május 1—31. között. A kérelmet elbírálás végett
a fenti osztálynak kell küldeni.
A bejáró (napos) bölcsődébe, óvodába, iskolai napközi ottho
nokba történő felvételre a kérelmeket közvetlenül az intéz
mény vezetőjéhez lehet megküldeni, aki a kérelem elbírálása
után az igénylőt értesíti.
A gyermekek nyári táboroztatása Balatonlellén történik. A
táboroztatásra vonatkozó kérelmeket az utolsó szolgálati hely
üdülési felelőséhez vagy a gondozásra kijelölt szervhez kell
megküldeni minden év június hó 15-ig.
Szolgálati lakásra való jogosultság

A nyugdíjas (elhalálozása után házastársa) a szolgálati lakás
megtartására jogosult.
A lakásbérleti jogviszonyra való jogosultságot a lakás kiuta
lására jogosult BM szerv — a nyugdíjas kérésére — határo
zatilag 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
belügyminiszter-helyettesi utasítás előírásai vonatkoznak.
A munkaköri 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 komfort fokozatú, vagy a jogosultság mértékének megfe
lelő szobaszámú, de azonos komfort fokozatú tanácsi bérla
kást biztosítanak.
A kevesebb szobaszámú cserelakás biztosítása esetén a két
lakás használatbavételi díja közötti különbözet megtérítésére
a nyugdíjas (hozzátartozója) igényt tarthat.
Amennyiben a nyugdíjas (hozzátartozója) nagyobb méretű
szolgálati lakásban lakik, mint amilyenre jogosult, vagy ami
lyenre szüksége van és kevesebb szobaszámú lakásra történő
cserét igényel — a kérelem teljesítése esetén — részére a két
lakás használatbavételi 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 megállapított használatbavételi díjnak
megfelelő pénzbeni térítésre tarthat igényt. A térítés kifize
tésére a lakás felett rendelkező BM szerv intézkedik. Fentiekkel kapcsolatos kérelmeket a gondoskodó szerv anyagi szol
gálatához kell benyújtani.
Kulturális intézmények látogatása

A BM Központi Klubba (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 alatt külön „Nyugdíjas Klub” működik,
társadalmi vezetőség irányítása mellett. Tagja lehet minden
nyugdíjas, ha jelentkezésüket a vezetőség elfogadja.
A „Nyugdíjas Klub”-nak külön házirendje és klub-szabály
zata van, amelynek betartása kötelező.
A belügyi szervek, illetőleg a fegyveres erők klubjait a nyug
díjas, valamint családtagjai — a Klub szabályai szerint —
vehetik igénybe. (A belépés szabályairól, a klub életében, a
szakkörök munkájában való részvétel lehetőségeiről az adott
klub szabályzatából, házirendjéből lehet tájékozódni.)

Szociális segély

Nyugdíjasok segélyezésére indokolt esetben, elsősorban vá
ratlanul bekövetkezett nagyobb anyagi megterhelés (halál
eset, súlyos, hosszantartó betegség, elemi csapás), valamint
több eltartásra szoruló személyről való gondoskodással járó
anyagi nehézségek, illetve egyéb okok miatt fennálló kedve
zőtlen szociális körülmények esetén kerülhet sor.
A segélykérelmet — megfelelően indokolva — a gondoskodó
szervhez kell benyújtani.
A kérelemben az indokolás mellett a gyorsabb ügyintézés ér
dekében a legfontosabb személyi és nyugdíj adatokat fel kell
tüntetni.
Kedvezményes vasúti utazás

A nyugdíjast és igényjogosult hozzátartozóit évenként egy
szer 50%-os MÁV vasúti utazási kedvezmény illeti meg. A
nyugdíjas a kedvezmény igénybevételéhez szükséges „Betétlap"-ot és ,,Utalvány”-t a gondoskodó szerv pénzügyi szolgá
latától igényelheti.
Az utazásban való részvétel feltételeiről, az utazási szabá
lyokról az utalványt 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 magatartást 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. Amennyiben a vizsgált cselekmény a nyug
díjas korábbi munkájával kapcsolatos, a fegyelmi ügyben an
nak a szervnek a vezetője is véleményt nyilvánít, ahonnan
az eljárás alá vont nyugállományba került.
A Határőrség hivatásos állományából nyugállományba helye
zettekre fentiektől eltérően az MNK Fegyveres Erőinek Szol23 —

gálati Szabályzatában felvett fegyelmi felelősség szabályai,
valamint a Becsületbírósági Szabályzat vonatkozik azzal, hogy
a honvédelmi miniszternek biztosított jogkört a belügymi
niszter gyakorolja.
Az állami tűzoltóság területi szervei állományából nyugállo
mányba 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 belügyminiszteri parancs szabályozza. A parancs szerint
a nyugdíjas:
a) csak olyan munkaviszonyt létesíthet, illetve keresőfoglal
kozást folytathat, amely nem sérti a hivatásos állományú
tól is megkívánt magatartási szabályokat, és amely méltó a
hivatásos szolgálatban betöltött beosztásához és a nyugállo
mányban viselt rendfokozatához;
b) nem létesíthet olyan munkaviszonyt, vagy nem folytathat
olyan keresőfoglalkozást, illetve jövedelemszerzésre irá
nyuló tevékenységet, amelynek következtében összeférhe
tetlen helyzet jöhet létre. Így összeférhetetlen, ha olyan
szervnél vállal munkát
— amellyel nyugállományba helyezését megelőzően fölé
rendeltségi viszonyban volt, vagy ahol
— nyugdíjazását megelőzően elöljáró (parancsnok) volt.
Összeférhetetlen továbbá, ha munkavállalás folytán közeli
hozzátartozójával alá-, vagy fölérendeltségi viszonyba ke
rülne;
c) a tudományos, oktatói, művészi, írói tevékenység kivételé
vel csak egy keresőfoglalkozást folytathat;
d) kiskereskedői, önelszámolói tevékenységet nem folytathat.
Ilyen tevékenységet folytatóknál alkalmazottként sem
dolgozhat;
e) tiszt, jövedelemszerzésre irányuló, szakképesítéshez nem
kötött fizikai munkát nem végezhet;
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f) alezredesnek és alacsonyabb rendfokozatúnak, ha a mun
kaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy
keresőfoglalkozás létesítésénél az a., e. pontban foglalt kö
vetelmények betartása vitás, kérnie kell a gondozás tekin
tetében illetékes szerv vezetőjének (parancsnokának) állásfoglalását;
g) részére, ha nyugdíjának alacsony összege, vagy szociális
körülményei indokolják, az f., pontban említett vezető (pa
rancsnok) a d—e., pontban foglalt rendelkezések alól men
tesítést adhat.
Amennyiben a nyugdíjas a fentiekben előírt kötelezettségét
tudatosan megszegi, illetve az előírt magatartási 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 megadására a
20/1972. számú belügyminiszteri parancs intézkedik. Ez sza
bályozza a BM, illetve a testület halottjává nyilvánítás felté
teleit is. Az elbírálás az elhunyt munkája, érdemei figyelembevételével történik.
Az említett parancs részletesen szabályozza a szervek felada
tait a temetéssel kapcsolatban.
Amennyiben az elhunyt nyugdíjas a Szocialista Hazáért Ér
demrend tulajdonosa volt, a vonatkozó párthatározat értel
mében eltemettetéséről a lakóhely szerint illetékes pártbi
zottság gondoskodik, ezért a halálesetet oda is be kell jelen
teni.
Az elhalálozást a NYUFIG-nak is be kell jelenteni. Az igényjogosult hozzátartozók ellátása, igénybejelentésük alapján tör
ténik.
Az elhunyt nyugdíjas után az igényjogosult hozzátartozók az
alábbi ellátásokban részesülhetnek.
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Ö zvegyi nyugdíj

Ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult a nyugdíjas halálától
számított 12 hónapon át a nyugdíjas felesége (élettársa), aki
a nyugdíjassal annak haláláig együtt élt.
Állandó özvegyi nyugdíjra jogosult — az egyéb feltételek
mellett — az az özvegy, aki:
— férje halálakor rokkant, a rokkantság tartamára;
— férje halálakor 55. életévét betöltötte;
— férje jogán árvaellátásra jogosult, legalább két gyermek
eltartásáról gondoskodik, amíg legalább egy gyermek után
árvaellátást kap;
— az elhalálozás annak a szolgálati kötelmekkel összefüggő
balesetnek (betegségnek) következménye, amely miatt a
testületi tag szolgálati viszonyát megszüntették;
— férjét a Belügyminisztérium, vagy valamely testülete ha
lottjává nyilvánították, férje halálától számított öt évig.
Özvegyi nyugdíjra jogosult — a feleséggel azonos feltételek
mellett — az a nő, aki a nyugdíjassal (élettársával) annak ha
láláig
— egy év óta megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük
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
érdemtelenségét a bíróság nem állapította meg;
— az állandó özvegyi nyugdíjhoz szükséges feltétel (55. élet
év, vagy megrokkanás) a különéléstől számított 15 éven
belül bekövetkezett.
Özvegyi nyugdíj megilleti a férjet is, ha munkaképtelen, és
— a feleség halálát megelőzően legalább egy éven át saját
háztartásában túlnyomó részt eltartotta, vagy
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— a bíróság a férj részére tartásdíjat állapított meg.
Az özvegyet csak egy nyugellátás illeti meg. Aki több címen
is jogosult nyugdíjra, ezek közül a számára kedvezőbbet választhatja.
Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultat saját jogú nyugellátás is
megilleti, a két ellátást egyesíteni lehet a mindenkori rendel
kezésekben előírt összeghatárig.
Az özvegyi nyugdíj összege az elhunyt részére járó nyugdíj
60%-a. Ha az özvegyi nyugdíjra többen jogosultak, azt közöt
tük meg kell osztani.
Az élettárs özvegyi nyugdíjának összege az elhunyt részére
folyósított nyugdíj 50%-a.
Az özvegyi nyugdíjat az elhalálozás hónapjának első napjától
— a jogosultság fennállásáig — munkaviszonyra, keresőfog
lalkozásra (jövedelemre) tekintet nélkül, teljes összegben fo
lyósítják.
Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnéséről az özvegyi
nyugdíjat megállapító határozat tartalmaz tájékoztatást.
Végkielégítés jár annak az özvegynek, akinek özvegyi nyug
díjra jogosultsága újabb házasságkötés miatt szűnt meg. Öszszege egy évi özvegyi nyugdíjával egyenlő, amit a házasság
megkötését követő egy éven belül lehet érvényesíteni.
Árvaellátás

Árvaellátás jár az elhunyt nyugdíjas gyermekének, mostohagyermekének és örökbefogadott gyermekének. Árvaellátás
jár a nevelt gyermeknek, testvérnek és unokának is, ha őt a
meghalt saját háztartásában eltartotta és a gyermeknek tar
tásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
Az árvaellátás az árva 16. életévének betöltéséig jár. Ha az
árva nappali tagozaton közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat
folytat, az árvaellátás a tanulmányok befejezéséig, de legfel
jebb a huszonötödik életév betöltéséig jár.
A középiskolai tanulmányok befejezése után szakmunkás-ta
nulóképzés tartamára is jár árvaellátás.
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Ha az árva jogosultsági idejének megszűnése előtt megrok
kan, a rokkantság tartamára, életkorra tekintet nélkül jogo
sult árvaellátásra.
Az árvaellátás összege árvánként az özvegyi nyugdíj fele.
Az özvegyi nyugdíjjal azonos összegű árvaellátás jár annak:
— akinek mindkét szülője meghalt, vagy
— akinek életben levő szülője rokkant, vagy
— akit életben levő szülője elhagyott és róla nem gondosko
dik.
Szülői nyugdíj

Szülői nyugdíjra jogosult az a rokkant szülő (nagyszülő), akit
az elhunyt nyugdíjas, halálát megelőző egy éven át túlnyomó
részben eltartott.
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 már említett fel
tételekkel rendelkezik, és az elhaltat legalább tíz éven át el
tartotta.
A szülői (nagyszülői) nyugdíjra jogosultság megállapításánál
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 jár, ha a szülő az elhalálo
zástól számított tíz éven belül megrokkan, és tartásra köteles
és képes hozzátartozója nincs.
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, munkaviszonyra, keresőfoglalkozásra tekintet nél
kül, teljes összegben jár.
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Az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj együttes öszszege nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj két és félsze
resét.
Az elhunyt nyugdíjas jogán járó ellátásokat kérelem alapján
a NYUFIG állapítja meg.
____

*

____

*

____

Tájékoztatónk az 1975. december hónapban érvényben levő ren
delkezések, parancsok, utasítások és állásfoglalások alapján ké
szült.
Budapest, 1976. évi május hó.
BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség
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