
Tárgy : A BM Egészségügyi Intézetek igénybevételére jogosító 
családtagi igazolványok kiadása.

A BM dolgozók és a BM nyugdíjasok igényjogosult családtagjai ré
szére 1968-ban a BM Egészségügyi Intézetek igénybevételéhez sor
számozott igényjogosultsági igazolványt vezettünk be.
A kiadott igazolványok többségénél az érvényesitési lehetőség 
1973. évvel megszűnt, ezért új igényjogosultsági igazolvány ké
szítése vált szükségessé.
Az új igény jogosultsági igazolvány kiadásával, érvényesítésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos egységes eljárás érdekében az 
alábbiak szerint rendelkezem:

1. A BM Egészségügyi Intézetek igénybevételéhez 1974. évtől kez
dődően - a korábbihoz képest szövegében és színében módosí
tott /rózsaszínű/ - új családtagi igény jogosultsági igazol
ványt /a továbbiakban: igényjogosultsági igazolvány/ rend
szeresítek.

2. Az igényjogosultsági igazolvánnyal
- a BM hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állományú 

beosztottaknak;
- az IM Büntetésvégrehajtás és a Budapesti Tűzoltó Parancsnok

ság beosztottainak, valamint
- a BM nyugellátásban részesülő személyeknek és a nyugállomány
ban lévő volt BM polgári alkalmazottaknak

Budapesten lakó igényjogosult családtagjai láthatók el.

3. Az igény jogosultsági igazolvány kiadása szempontjából igény- 
jogosult családtagként
- a házastárs;
- az önálló keresettel nem rendelkező gyermek, valamint
- a közös háztartásban élő és eltartott szülő 
vehető csak figyelembe.
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4. Az igényjogosultsági igazolványok névreszólóan történő kiadá
sára, illetőleg évenkénti érvényesítésére a budapesti illeté
kességű BM, IM BV. és tűzoltósági szervek titkárságai jogosul- 
tak.

A 2 . pontban felsorolt nyugdíjasok családtagjai tekintetében 
az igényjogosultsági igazolványok kiadásával, illetőleg érvé
nyesítésével kapcsolatos feladatok ellátása a BM Szakorvosi 
Rendelőintézet hatáskörébe tartozik,

5. Az igényjogosultsági igazolványokat családtagonként külön-kü- 
lön - gyermekeknek 14 éves kortól kezdődően - kell kiállítani 
és azokat a szerv hivatali bélyegzőjének lenyomatával, vala
mint a titkárság vezetőjének aláírásával kell ellátni.

A 14 éven aluli gyermekek az egészségügyi intézetek szolgálta
tásait szolgálati, nyugdíjas vagy igényjogosultsági igazolvány- 
nyal rendelkező kísérővel vehetik igénybe.

6. A kiállított, illetőleg a kiadott igényjogosultsági igazolvá
nyokról név szerinti kimutatást kell vezetni, melynek tartal
maznia kell:
- az igényjogosultsági igazolvány sorszámát;
- az igényjogosultsági igazolvány kiadásának időpontját /év, 

hó, nap/;
- az igény jogosultsági igazolvány kiadását kérelmező beosz

tott /nyugdíjas/ nevét és rendfokozatát;
- az igényjogosult családtag nevét és családtagi minőségét, 

valamint
- az igényjogosultsági igazolvány bevonásának okát és idejét 

/év, hó, nap/.

7. A kiállított igényjogosultsági igazolványok 1974. évre érvénye
sek, amelyeket minden év január hó 31-ig - első ízben 1975.-ben 
érvényesíteni kell az igényjogosultság feltételeinek egyidejű 
vizsgálatával.

Az érvényesítést az igényjogosultsági igazolvány megfelelő év
számánál a szerv hivatali bélyegzőjének lenyomatával és a tit
kárság vezetőjének aláírásával kell eszközölnie.

8 . A jelenleg kiadott és érvényes igényjogosultsági igazolványok 
kicserélését 1974. január 31-ig kell elvégezni. Ezen időpont 
után a BM Egészségügyi Intézetek szolgáltatásai csak az új 
igényjogosultsági igazolvánnyal vehetők igénybe.

A korábbi, érvénytelen igazolványok tekintetében a 9. pontban 
foglaltak szerint kell eljárni.
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9.Az igényjogosultság megszűnése esetén az igényjogosultsági 
igazolványt be kell vonni és azt az ügykezelési szabályoknak 
megfelelően meg kell semmisíteni,

Az érvényes igény jogosultsági igazolványok elvesztése esetében, 
az érvénytelenítés végett a BM Egészségügyi Osztályt kell meg
keresni.

10. Az igényjogosultsági igazolványokat az NB 1429 cikkszámra való 
hivatkozással - a többi nyomtatványokhoz hasonlóan - a BM Köz

iponti Anyagszertártól kell igényelni.

11. A kiadott érvényben lévő igény jogosultsági igazolványok számá
ról minden év február hó 15-ig a BM Egészségügyi Osztály részé
re tájékoztatást kell küldeni.

12. Az igényjogosult családtagoknak a BM Egészségügyi Intézetek 
igénybevételére való jogosultsága - a BM Szamuely Tibor Gyógy
intézetnek a Központi Állami Kórház részére mintegy két és fél 
évre történő ideiglenes átadása idejére - a szülészeti-nőgyó
gyászati fekvőbetegellátásra, valamint a BM Szakorvosi Rendelő- 
intézet szolgáltatásaira terjed ki, míg az egyéb jellegű kór
házi elhelyezésük és ellátásuk a HM és az állami egészségügyi 
szolgálat intézményeiben történik.

A  családtagok kórházi elhelyezését szükség szerint a BM Egész
ségügyi Intézetek ágynyilvántartó és betegelhelyező szolgálata 
végzi.

Ezen körlevél kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
164— 1/1967. Eü.Osztály számú, rendelkezés hatályát veszti.

A körlevélben foglaltakról a szemé-lyi állományt megfelelő mérték
ben tájékoztatni kell. 

  ____

Dr.Földes István sk.
      ro.ezredes 

         osztályvezető

Nyt.szám:  4—6-40/1973.
Készült:  2 0 0  példányban
Felterjesztve: Miniszterhelyettes Elvtársnak,

BM I. Főcsoportf őnökhelyettes Elvtársnak
Kapják:  elosztó szerint
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