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Xadves Autos elYtips

Engedd mag, hogy a Tan&csköztäpsasäg egy ik epdemes uapoosi- 

nak Ügyere felkivjuk szives figfelmedet 6s segitslgedet kepjük min* 

tan Snfcibaj an. kivül s\üym h®i: setbe k er ult.

B*hok®lmer Rudolfn$ 4z emigp4ci6b61 hazaSrkezvSn Magyap- 

opszagra a pirtközpont *egit»>g6vel a 9590/1948 M.I» #s az ezt ki- 

egeszitö mödosltö pendeletek alapj in u.n. p®habilit&ci6 ©im£n köz- 

szölgllatban eltoltött idej^nek f igy ®lembeir6t ®l$Yel 1911. ßvig vissza- 

katö hatlllyal megkatärozott ell&täst es az ezt kiegiszitß lakbSp se- 

gilyt kapott,

Az elvt arsak tfkAt a legnagyobb jöindulattal igyekeztek 

ügyit elint^zni, azonban az a sajnCLatoi kiba töptent ugyanekkor, 

kogy e megkatärozott ellätäs összegszeFüg^geben nem jutott Äpvlnyp® 

ikuioiieimer Euioifnlriak^a'Yaaaes^Sz^'Sp'sas1̂; ’äiätt mxoBS 

fmfclöja. Mint melllkelten igazoljuk Bahcüeimer Rudolfnö a Tanäosköz* 

tlpsasäg alatt 1919*b®n a KSzoktatisägyi H§pbiztoss%on f§o$zttt.yr«~ 

z®t6i illäsnak megfelelö müködSst fejtett ki 6s a meghatlpozott #!• 

Idtüst ennek az CLlfisnak f igyelembevitelivel kellett Yolna meg&llapl- 

tani. Miutda 1948. okt6bep 15«#n a rekabilltäci6s pendelet Snmagät 

katälyonkiYÜl ke ly ezt 8 e pekabilit&oiög ügy f elülvizsgälatara nem volt 

lek®tös§g.

Bakekeimep Rudolfn§ e kis JÖrad#k&t 1953 dprilis&ig az

ÖPszägos üyugdijintlzet utjän kezkez is veit®. 1958, Junius ll*6n

kelt masolatban mollSkelt levilben az Opszägos Hyugdijintezet a kö-

vetkezökröl aptesitettex 54

"MegÄllapltäst nyept* kogy 1950-t61 mint nerelß, rsyugdijpa jogo- 
sult All äst toitött be* Tz 6100/1924 M.E. sz* pendelst alapjln 
ez az £L14s peaktivältnak tekintendö, igy ellätäsi dijait mär ko- 
päbban b® kellett Yolna szifeitetni. M1y®1 ujböli alkalmaztatlsa
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osak most v & t  i®merete*sät ©llätägl dijalaak foly6sit&sät 
1958« j uaiu* l*tSl visszataptjuk*.

egy©dülä!16 Baheheim®p RudolfaS elTtlps a ielea pillanatbaa egy fil»

a!6pj fo, az Op a&fe& eJfeugailiatg&ai-. t 6t ®i._ Ji^imoiiüatlaii .jnflggLlaBĵ . 

t&sa alapj&u

Az t5ptönt ugyanis, hogy Bähen®iaep Rudolf a£ elvtärsat 

1950-b«a a fSriroß IX/a okt. osztdlya 5281/305/1950 I.A . iatÄzkadSs 

szepint 501 kwlessslm A. alapfiz«t£§ fokozatban ovödai taaulm&ayi 

felügyelSaek a©Teste ki. 860.« Ft £iz®t6ss®l /a  szäzal^kos ®m@lk®d§s 

utla 1150.* Ft fizetässelA 1962. Jaauärig aüködött «bb«a a ainÖB§- 

g§b®as aaiikop sulyosan a®gb@t®g@d®tt 4s a kileac höaap t&pplaz Jogo- 

sultsega utäa az onrosi vizsgälat epedafoyeköat 1953» £®bpu&* 15-ig 

ideigleaes pokkaatsigi ayugdljat ülapitottak mag p£szfp®.

Az 5100/1924. N.E. p©adelet 24. §-a vai6ban kimondja, 

högy ”a map foly6sitott ayugdijat 6s lakdapSazt be keil szüntetai 

abbaa az esafcbea is, ha a ayugaloaba helyzett ujböl ällaai, vagy 

ÄllamiTal egy®alöa«k taklnttadO CLlaadd t&nyleges szolg&atba 14p 

6s az ujböl szolgalatba löpett tis^triselSaek csakis az uj all4sAval 

agybekStStt fizetSsp© Yaa igSnye/ Azoabaa mir az 1950 märelus 1-tSl 

1952. jaauäp 1-ig 6rv6nyev 68/1950 I .T . peadelet i.§-a I®h@t0v6 

tette ayugdij es szolg£Lati jogviisanyböl szteazÖ .kereset folydsi- 

tfe&fc azaal a negssoritfrs&l, hogy az @gyütt®s 6aszeg a havi 1200,- 

Ft-t aem haladhatja mag. A 2. § /% /  b®k. kimoadjai ha a ayugdijas 

uj szolgälati jogYiszoaya al&pj dn ayugdij bis tos Itfts &t folytatai aem 

köfc®l@i Ss azt öak&it sem folytatja a kopäbbi ayugdijät a Jelsa pea

delet 1« §~£ba foglalt koplitoziisal tovibfera is folyösitaai k«ll. 

Bahcheiffl®? Eudolfa# illetmänyei padig a 2500/1945 M*E* pendelet 6p-



telmeben mindsnnerail &d6, nyugdij vagy egy&b Jipulök lavondsa nllkiU 

kapültak kifizatSara* Tahit asm volt kStalaa nyugdi^järullkot fizat- 

ni Ss ezt önk&it nam ia tatta, munkaviszonyba CLläsa alatt is j£p 

taMt a nyugdija. Aanil is ink&bb, raapt agy bupzsoä infliciöa tiraa* 

daluii viazonyok között lfitpahozott 6100/1924 M.E, sz. pendelet 4s 

agy 26 övvel klsöbfe szoclalizmust 6pitö /munklba Hilst alßsegitani 

akapä/ 68/1950 M.T. pendelet elvi szempontböl valö ütközSsSpöl van

szö. Az egyenlö hatösigok ältal hozott pendeletek közül is az ut6bb

\

hozott pendelet bip 6pvfoyess6ggel* S konkp6t ügyben mÄg az is fenn« 

£11, hogy a 63/1950. M.T* pendelet mint a minlsztepek 3sszess§g£aek 

plszvetalSvel alkotott JogszabHy k§ts%telen elaöbbs^ga es Joghat4$ 

lyosslga az elSbblvel szeasben megCLlapithatd.

d6se. hogy Baheheimep Rudolfn# ell&täsi dÜainak folyöslt&s&t 1953. 

ItiftliB l»tCl vlsszatartla T&gjsfcHtekjggegfest fggtalef! T»lt«

Hagyon k6pftak taMt kedvaa Antos alvt&a legy szivea siE?-

ESsen oäahatnU hogy az Opszfeos Ryugdillntftstt a 1.3ga3rg8g.ekbaiL_*.

havcraia esadtes ösazegekat p6t!61ag es tovibbpa is folydgltiia...

Miutän az fipdemes elvtlps Ügy§b®n alapos okimk volt se- 

gitaögedet käpni felhaszn&ljuk az alkalssat, hogy apra is klpjünk, 

llgy segitsegünkpe abban is, hogy Baheheimsp Rudolfn# alvtirs amugyis 

neh§z anyagi helyzet&a - hiszen jlpadika eseköly összagii - öpdemeipe 

val6 tekintettel Sa a meltsanyossägi okok f Igyelembevotel^vel segitaäl.

Bahoheimer Eudolfnönek ugyanis az 1951/30 tvp. öptelmäben 

falemalt összegü tSpzsnyngdij Jäp. Az 1951/30 tvp. 36. §-a /2 /  bek. 

a pönzilgyminisztop 6a az Illettos miniaztaP ^avaslatipa az CLlami 

költs^gvetäsban megCLlapitott kapsten belül klv&teles nyugdl3ellät&st 

enged61yghot« MTA FIL. fonr.
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Ha Bahoheimap Rudolf pokkantsigi törzsnyugdijat k6pn®, 

ugy ellphotnl az 100Op Ft felsS hatäpt. Ass a TllemSnjUnk asonban, 

hogy ördomeire valö tekiatettel Ss f igyelemb@v%® azt, hogy reiiabili- 

täci6ja nea a f8oszt£Lyv@z«it51 äll&s fokozata szerint töpt§nt# eng«- 

dölyezhetö volna sz&aära 1500*- Ft kivltelos nyugdij, arni biztonsi- 

gossd tenne e Jobb sopgpa öpdemes elrtäpsunk holyzetSt.

Köpünk teh&t, 16gy uzives p&rhuzamosan azzal, hogy a lyug- 

dijUtSzetnSl a JogosuLatlanul yisszataptott jipadlk foly6sit&sära 

vonatkozöan intezkodol, a kivlttlos nyugdijaztatäspa vonatkozd int&s- 

ksdSseidot ia megtonni 6z mog iragyimk gyözSdve, hogy «hhez az lllet6» 

kea szafcninisztep /adott osetben valöszinüleg a Belügjmnisztep/ is 

hozz& fog jäpulni, ha e kivötoles nyugdij ipintl köpelmet a PSnzÜgy- 

minisztSpium t&aogatja.

Färadozäa&idat elöre is köszönjük

Budapest, 1953. Junius 23. «Irtärsi üdvözlettel

/Dp Fogapassl B£La/ /Dp Lukäcs flyöpgy/
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