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utasítása

a szakmai vezetés kapcsolatáról 
a szakszervezeti szervekkel

A Belügym inisztérium  polgári alkalmazottai 
politikai nevelése, szakmai tevékenysége, élet- 
és m unkakörülm ényei javítása a szakmai veze
tők egyik fontos feladata. Megvalósulása nagy
m értékben függ a szakmai vezetők, a dolgozók 
és a szakszervezeti szervek rendszeres jól kiépí
te tt m unkakapcsolatától.

Ennek megvalósulása érdekében kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. A szakmai vezetők kötelesek együttm űköd
ni az irányításuk ala tt álló szerv (egység) szak- 
szervezeti szervével (SzB, OB bizalmi) általában 
mindazokban a kérdésekben, am elyek a polgári 
alkalm azottak munkavégzésével, erkölcsi és 
anyagi elismerésével, szociális, kulturális ju tta 
tásaival és érdekeinek védelmével összefüggés
ben felm erülnek. Ezért rendszeresen és kölcsö
nös kapcsolattartást kell megvalósítani.

2. Rendszeres m unkakapcsolatot kell kialakí
tani a több szervre, illetőleg szakszervezeti 
szervre kiterjedő hatáskörrel bíró szakszervezeti 
tanácsokkal is. Az együttműködő szakmai veze
tőt az illetékes magasabb vezető (Határőrség Or
szágos parancsnoka, Budapesti Rendőr-főkapi
tányság vezetője) jelölje ki és feladatait hatá
rozza meg.

3. A Belügym inisztérium  Szakszervezeti Ta
nácsával, valam int a Közalkalmazottak Szak- 
szervezetével történő rendszeres kapcsolattartás, 
az annak során félm erülő ügyek vitele, illetőleg 
ezekben a Belügym inisztérium  képviseletének 
ellátása a BM I. főcsoportfőnök-helyettes fela
data.

4. A szakszervezeti szerveknek a M unka Tör
vénykönyve és végrehajtási rendelkezéseiben 
biztosított egyetértési, véleményezési, ellenőrzé
si, eljárási, kifogásolási jogát (Mt. 13—14. §., Mt. 
VÁ 3. §.) m inden esetben figyelembe kell venni.

5. A szakmai vezetők támogassák és segítsék 
elő az egység szakszervezeti szervének eredmé
nyes működését.

6. Ezen utasításban foglaltakat — értelemsze
rűen — az állami tűzoltóság terü leti szerveinél 
is alkalmazni kell.

7. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.
Benkei András s. k.,

belügym in iszter
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4. Külföldi és belföldi fizetőeszközök a deviza 
hatóság engedélye nélkül ugyanazon alkalommal 
az ország területéről való kivitele, illetve annak 
megkísérlése egy cselekmény.

A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1971. 
évi 1. számú tvr. 5. §. (1) bekezdése — a koráb
ban hatályban volt 1950. évi 30. számú tvr. 13.
§. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően — a 
külföldi és belföldi fizetőeszköznek devizaható
sági engedély nélkül az ország terü letérő l való 
kivitelét különválasztva, két [5. §. (1) bekezdés c) 
és d)] alpontban tilalmazza.

Felm erül a kérdés, hogy ha valaki ugyanazon 
alkalommal külföldi és belföldi fizetőeszköznek 
a deviza-hatóság engedélye nélkül az ország te
rületéről való kivitelével a tvr. 5. §. (1) bekez
désének c) és d) alpontban ír t tilalm at megszegi, 
a cselekményt egységesen kell-e elbírálni, vagy 
pedig a külföldi és belföldi fizetőeszköz kivitelé
vel megvalósult szabályszegés által okozott ér
deksérelem tekintetében az értékegybefoglalás 
kizárt?

Minthogy a tvr. 5. §. (1) bekezdés c) és d)
pontja lényegileg teljesen azonos jellegű maga
tartást tilalmaz, a külföldi és belföldi fizetőesz
köz engedély nélküli kivitelének különválasztá
sát illetően sem elvi, sem devizagazdálkodási ér
dekkel összefüggő indok nem  hozható fel, továb
bá mivel a külföldi és belföldi fizetőeszköznek 
engedély nélküli kivitelét a korábbi rendelkezés 
és annak alapján az ítélkezési gyakorlat mindig 
egy tilalom megszegésének tek in tette  és az 1974. 
évi 1. számú tvr. különválasztása kizárólag tör
vényszerkesztési szem pontra vezethető vissza, a 
tvr. 5. §. (1) bekezdés c) és d) pontjában írt tila
lomnak azonos alkalommal történt megszegését 
egységesen kell elbírálni.

Tapasztalat szerint a belföldi és külföldi fize
tőeszközök azonos alkalommal engedély nélküli 
kivitele elég gyakori elkövetési mód. Nem egy 
esetben előfordul, hogy az egyik fa jta  fizetőesz
köz értéke a 3000 F t-ot meghaladja, a másiké vi
szont ezt az értékhatárt nem  éri el. Ezeknek az 
elbírálásánál a fentiektől eltérő álláspont azzal a 
következm énnyel járna, hogy sok esetben bün
tető és szabálysértési eljárást kellene lefolytatni 
és ugyanazon alkalommal elkövetett és lényegé
ben ugyanolyan jellegű tilalom megszegése m iatt 
kétféle joghátrány alkalmazására kerü lne sor.
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b) m inden egyéb helyen 1980. évi december 
hó 31. napjáig
kell kicserélni.

(5) A 36. §  (5) bekezdésében foglalt rendelke
zés hatályba lépéséről — lakott terü leten  kívül 
levő főútvonal tekintetében — külön jogszabály 
intézkedik.

(6) Az 53. §-ban foglalt rendelkezéseket a vas
ú ti pálya vagy az ú t átépítése (korszerűsítése), 
illetőleg a vasúti átjáró  áthelyezése esetében kell 
alkalmazni. Azokat a vasúti átjárókat, am elyek
ben m enetrend szerinti autóbuszjárat közleke
dik, 1980. évi december hó 31. napjáig abban az 
esetben is biztosítani kell, ha átépítés (korszerű
sítés), illetőleg áthelyezés eddig az időpontig 
nem történ ik  meg.

(7) A 62. §-ban em lített védőmellény viselése 
1977. évi január hó 1. napjától kötelező.

67. §.

A 64. §-ban em lített ny ilvántartást a for
galmi rend felülvizsgálata (az új forgalmi rend 
kialakítása) kapcsán kell elkészíteni.

68 . §

Az ú t egy részének kizárólagos használatára 
(rakodási terü let biztosítására) vonatkozó, meg
határozott vállalt (szerv) vagy személy részére 
kiadott engedélyeket az engedélyező hatóság 
1976. évi június hó 30. napjáig köteles vissza
vonni.

Rödönyi K ároly s. k.,
közlekedés- és postaügyi 

m iniszter

Függelék a 2/1976. (II. 19.) KPM számú 
rendelethez.

A rendeletben használt egyes fogalm ak meg
határozása a következő:

a) Vasúti átjáró: közútnak vagy — akár köz
forgalmú, akár nem közforgalmú — saját hasz
nálatú  ú tnak  vasúti pályával való szintbeli ke
reszteződése. Nem m inősül azonban vasúti á tjá 
rónak

— a kizárólag gyalogosok közlekedésére szol
gáló ú tnak  vasúti pályával, valam int

— az útnak közúti vasúti (villamos-) pályával 
való kereszteződése.

b) M értékadó járm űforgalom : az a legnagyobb 
szám érték, am elyet a vasúti átjáróban egy óra 
a la tt áthaladó közúti járm űvek — személygép
kocsi egységre átszám ított — szám ának és az 
ugyanazon idő ala tt m enetrend szerint á tha
ladó vonatok szám ának a szorzata naptári éven

ként legalább 30 esetben elér vagy meghalad. A 
közúti járm űvek szám át a következő szorzószá
mok alkalmazásával kell személygépkocsi egy
ségre átszám ítani:

személygépkocsi 1,0

m otorkerékpár, segédmotoros
kerékpár 0,8

autóbusz 2,5
tehergépkocsi, vontató, 

mezőgazdasági vontató 
(pótkocsival vagy anélkül) 2,5

lassú járm ű, állati erővel
vont járm ű 3,0

kerékpár, kézikocsi 0,3

c) M értékadó gyalogosforgalom: az a legna
gyobb szám érték, am elyet a vasúti átjáróban egy 
óra alatt áthaladó gyalogosok szám ának és az 
ugyanazon idő alatt m enetrend szerint áthaladó 
vonatok számának a szorzata naptári évenként 
legalább 30 esetben elér vagy meghalad.

d) Rálátási háromszög: az a háromszög,
am elyet az ú ttest felezővonalának és a vasúti 
pálya tengelyének a m etszéspontjától

— az úttesten  a vasúti átjáró előtt Lk távol
ságban,

— a vasúti pályán m indkét irányban Lv tá 
volságban levő pontok határoznak meg. Az Lk 
távolságot a következő ábra (az ábra a M agyar 
Közlöny 15. szám ának 180. oldalán található) 
szerint kell m eghatározni:

Lk távolság A közúti járm űvek ré-

(Megállási látótávolság) szére — jogszabályban,
illetőleg „Sebességkor
látozás” jelzőtáblával — 
az adott úton engedé
lyezett legnagyobb se
besség

km /óra

Földúton az Lk  távolságot 30 km /óra sebes
ség figyelem bevételével kell szám ításba venni. 
Az L v távolság a vasúti pályára engedélyezett 
— km /órában kifejezett — sebesség szám érté
kének ötszöröse, m éterben.

e) Helyből kezelt teljes sorompó: olyan teljes 
sorompó, am elynek kezelése közben a kezelő- 
személyzet az u ta t — a vasúti átjáró m indkét 
oldalán — legalább Lk távolságban át tud ja  
tekinteni.


