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Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének

és
honvédelmi miniszterének 

2/1977. (BK 10.) BM- HM számú 

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
az állami, az önkéntes és a vállalati 

tűzoltóságok, valamint a Magyar Néphadsereg 
tűzvédelmi szervezetei közötti együttműködésről

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
szóló 4 1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 141. § 
(2) bekezdése és a 36/ 1975. HM számú utasítás 
23. §-a alapján, az állami, az önkéntes és a vállalati

 tűzoltóságok, valam int a M agyar Néphadse
reg tűzvédelmi (tűzoltó) szervezetei együttm ű
ködése érdekében kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

 I.
TŰZMEGELŐZÉS 

Építmények létesítése

1. Az állami tűzoltóság já r  el szakhatóságként 
a M agyar Néphadsereg (a továbbiakban: nép

hadsereg) olyan nem katonai objektum  jellegű 
lakó-, művelődési-, egészségügyi- és jóléti (szo
ciális) épületeinek létesítési ügyeiben, amelyek 
engedélyezése az építésügyi hatóságok hatáskö
rébe tartozik.

2. Az állami tűzoltóság -  a néphadsereg ille
tékes tűzvédelmi hatósága vélem ényének figye
lembevételével -  szakhatóságként já r  el; a vá
ros (község) területén önállóan, vagy polgári lé
tesítm ényben elhelyezett katonai rendeltetésű 
(pl. igazgatási, anyagtárolási célokat szolgáló stb.) 
épületek, épületrészek létesítési, továbbá a zárt 
katonai objektum okkal kapcsolatos terü letfe l
használási engedélyezési ügyekben.

3. A néphadseregnek a zárt katonai objektu
mok létesítési ügyeiben eljáró tűzvédelmi ható
ságai az állami tűzoltóság szerveitől szakvéle
m ényt kérhetnek.

Tűzvédelmi ellenőrzés

4. A belső megelőző tűzvédelmi szakellen
őrzés végrehajtásához a néphadsereg kato
nai objektumon kívül elhelyezett helyőrségi 
klubjai és egyes kommunális létesítm ényei (óvo
dák. bölcsődék), valam int a HM Területi Gazdál
kodási Főosztály felügyelete alá tartozó erdő- 
gazdasági vállalatok és üzemek vezetői -  éven
ként egy alkalommal -  az állami tűzoltóság il
letékes első fokú tűzvédelmi hatóságának közre
m űködését kérhetik.
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A csapatok, szervek és intézetek (a továbbiak
ban: alakulatok) parancsnokai a zárt katonai ob
jektum ok megelőző tűzvédelmi szakellenőrzésé
hez csak kivételesen igényelhetik az állami tűz
oltóság közreműködését. Ebben az esetben az el
lenőrzés időpontját 15 nappal korábban, írás
ban be kell jelenteni az illetékes állami tűzoltó
parancsnokságnak.

5. Az állami tűzoltóparancsnokság az ellenőr
zésben való részvételről -  48 órával megelőzően
-  értesíti az alakulat parancsnokát.

6. Az állami tűzoltóság ellenőrzéssel megbízott 
képviselője részt vesz az alakulat által létreho
zott bizottság tevékenységében. A tűzmegelőzés 
helyzetéről -  az általános tűzvédelmi rendelke
zések, előírások alapján -  szakvélem ényt ad. 
M egállapításait és az esetleges tűzmegelőzési 
hiányosságok m egszüntetésének m ódjára vonat
kozó javaslatait a bizottság jegyzőkönyvbe fog
lalja.

II.

TŰZOLTÁSI FELADATOK, TŰZVIZSGÁLAT 

Riasztás

7. Az állami tűzoltóság a néphadsereg alakula
tainál keletkezett tűz esetén, a veszélyeztetett 
katonai objektum  jellegétől függően, legalább II. 
számú, illetve kiem elt riasztást köteles végrehaj
tani.

8. A néphadsereg alakulatainak szervezetszerű 
tűzoltó alegységei, a tűz eloltásánál együttm ű
ködnek az állami tűzoltósággal, és szükség ese
tén -  a katonai objektum  átm eneti oltalmazásá
ra te tt egyidejű parancsnoki intézkedés m ellett
-  segítséget nyújtanak  a polgári javakat veszé
lyeztető tüzek oltásában is.

A tűzoltás vezetése, mentés

9. A katonai objektum ba kivonult állami, ön
kéntes és vállalati tűzoltóalegységek kárhelyre 
irányítását az egységügyeletes tiszt végzi.

10. Az állami tűzoltóság helyszínre érkezése
kor a honvédségi tűzoltásvezető, a helyzetjelen
tés és a kárhely közös felderítése után, a tűzol
tás vezetését az állami tűzoltóság arra jogosult 
szolgálati személyének adja át. A honvédségi 
tűzoltásvezető ezt követően továbbra is a tűzol
tás helyszínén tartózkodik, és segítséget nyújt a 
tűzoltásvezetőnek.

11. A katonai objektum ban az állami, az ön
kéntes és a vállalati tűzoltóság közreműködésé
vel végzett tűzoltás során is az em berélet m en
tése után lehetőség szerint sorrendben:

a) a csapatzászló,
b) a katonai okmányok,
c) a nagyértékű és robbanásveszélyes harci

technikai eszközök,
d) a fegyverek, a lőszer, a robbanó- és más 

anyagok

m entését kell végrehajtani.

Honvédségi erők kirendelése 
tűzkárok elhárítására

12. A tűzkárok elhárításához, illetőleg a kár
eset következm ényeinek csökkentése érdekében 
a honvédségi erők igénylésére, kirendelésére, kü
lön rendelkezések az irányadók.

Tűzvizsgálat

13. A néphadseregnél bekövetkezett tűzeset 
okának kivizsgálását az állami tűzoltóság végzi, 
ha a tűz nem zárt katonai objektum ban levő lé
tesítm ényben keletkezett.

14. Az állami tűzoltóság a tűz okának kivizs
gálásában szakvélem ényezőként:

a) m inden esetben részt vesz, ha a tűz oltásá
ban közreműködött, feltéve, ha az közterületen 
üzemelő katonai járm űben, katonai vasúti szál
lítás közben keletkezett,

b) felkérésre m űködik közre, ha a tűz zárt ka
tonai objektum ban keletkezett.

15. Az állami tűzoltóságnak a néphadseregnél 
bekövetkezett tűzeset vizsgálatához kirendelt 
képviselője a szakvélem ényét írásban (a tűzvizs
gálati jegyzőkönyvben, vagy külön nyilatkozat
ban) adja meg.

16. A tűzvizsgálat lefolytatásához a katonai 
szervezet parancsnoka (vezetője) biztosítja a 
helyszín őrzését és a vizsgálathoz szükséges sze
mélyi, tárgyi, technikai feltételeket.

III.

KÖZÖS GYAKORLATOK, OKMÁNYOK 

Helyismeret, közös gyakorlatok szervezése

17. Az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységei és a néphadsereg alakulatai köte
lesek felkészülni a katonai objektum okban esetleg 
keletkező tűz közös oltására. A közös tűzoltási 
tevékenység eredm ényessége érdekében:

a) az alakulat parancsnoka biztosítja az 
együttm űködésre kijelölt állami tűzoltóegységek 
objektum ba való belépését és annak a tűzoltás 
szempontjából szükséges m egismerését;
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b) az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységének parancsnoka köteles az objek
tum ban helyism eretet szerezni, és tájékozódni a 
várható feladatok végrehajtásának lehetőségei
ről; beosztottjaival együtt megismerni az oltó
víz és tartalék  oltóvíz (tűzcsapok, víztárolók és 
más vízforrások) helyét, vízhozamát (vízkészle
tét) és a kifolyási nyomást.

18. A habbaloltási tervvel rendelkező alakulatok 
és az állami tűzoltóság legalább kétévenként (el
ső alkalommal 1978-ban), más alakulatok ese
tenként közös tűzoltási gyakorlatot szerveznek 
valam ennyi -  együttm űködési tervben érin tett
-  állami és más tűzoltóegység, illetve az alaku
lat szervezetszerű vagy ügyeletes tűzoltóegysége 
bevonásával.

Az együttm űködés szervezése

19. A néphadsereg tűzvédelmi szervezetei és az 
állami tűzoltóság parancsnokságai együttm űkö
désük helyi feladatait közösen alakítják ki. Kö
telesek „Együttm űködési terv”-et (1. melléklet) 
és ezenkívül a nagymennyiségű tűzveszélyes fo
lyadék tárolását végző központi üzem anyagrak
tárak, repülőegységek és vállalatok helyhez kö
tött föld feletti (félig föld alatti) állóhengeres ta r
tályaira a habbaloltási terv  végrehajtásához „Ri
asztási terv”-et (2. melléklet) is készíteni. A hab
baloltási tervet a „Tűzoltási Szabályzat Különös 
Rész I., A tűzveszélyes folyadéktüzek oltásának 
szabályai”, továbbá a „Tűzoltási Tervek készíté
séről” szóló rendelkezés szerint kell elkészíteni.

20. A területileg illetékes állami tűzoltóság

a) részt vesz az „Együttm űködési te rv” és a 
„Habbaloltási te rv ” kidolgozásában és gyakor
latban történő megvalósításában,

b) felveszi a „Riasztási és Segítségnyújtási 
Terv”-be a néphadseregnek az illetékességi te
rületén elhelyezett objektum ait,

c) felelős az együttm űködés kapcsán tudom á
sára ju to tt katonai adatok, állam- és szolgálati 
titkok védelméért.

21. A néphadsereg érdekkörében

a) a helyőrségparancsnok, a honvédségi válla
lat igazgatója és más önálló elhelyezésű szerv ve
zetője a területileg illetékes állami tűzoltópa
rancsnoknál kezdeményezi az együttműködés 
létrehozását,

b) a helyőrségi tűzvédelmi tisztek, a honvéd
ségi vállalatok és más szervek tűzvédelm i szer
vezetének erre illetékes személyei részt vesznek

a tervek elkészítésében és a helyőrségben elhe
lyezett csapatokat (laktanyaparancsnokokat), in
tézeteket, szerveket és vállalatokat ellátják az 
együttm űködési terv  kivonatával,

c) a Budapest helyőrségben elhelyezett ala
kulatok és más szervek együttm űködésüket az 
állami tűzoltóság kerületi parancsnokságaival 
objektum onként (laktanya parancsnokságonként) 
szervezik meg,

d) a „Habbaloltási te rv ” elkészítését a 19. pont
ban m eghatározott alakulatok kezdeményezik,

e) valam ennyi katonai objektum  parancsnoka 
köteles az együttm űködést a katonai titokvédel
mi előírások (rezsimintézkedések) m egtartásával 
megszervezni és felelős a katonai adatok, állam- 
és szolgálati titkok védelm éért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Ez az utasítás a közzététele napján lép ha
tályba, szövegét a Honvédségi Közlönyben is 
közzé kell tenni.

23. A néphadsereg tűzvédelm i szervezetei és a 
területileg illetékes állami tűzoltóságok 1978. jú 
nius 30-ig dolgozzák ki az együttm űködési ok
m ányaikat, s azokat kétévenként pontosítsák.

Benkei A ndrás s. k., Czinege Lajos s. k.,
belügym iniszter vezérezredes

honvédelm i m iniszter

1. számú m elléklet 
MINTA!

AZ ÁLLAMI TŰZOLTÓSÁG 
..............................városi-járási PARANCSNOKA

és a
................................  HONVÉD HELYŐRSÉG

PARANCSNOKÁNAK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVE

197..................................... hó . . .  . nap

A 2/1977. (BK 10.) BM- HM számú együttes 
utasítás alapján a helyőrségben az együttm űkö
dés feladatai a következők:

1. Az együttm űködési terv  érvényes a M agyar 
Néphadsereg itt felsorolt objektum aira és önálló 
elhelyezésű létesítm ényeire. Tűz esetén ezekhez 
az állami tűzoltóság a következő riasztásokat 
ha jtja  végre.
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Az alakulat (katonai objektum) A riasztás
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,,Esze Tam ás" lak
tanya (laktanya pk. 
a heő. parancsnoka)

Lenin út 2. 5
1 db

lé tra 
szer

„Petőfi Sándor" lak
tanya (laktanya pk. 
a MN 1906 parancs
noka)

Rákóczi u. 
46. ni. 5

'

Helyőrségi Klub
Felsza
badulás 
ú tja  57..

ii. 3

Ez a terv kétévenként pontosításra kerül.

városi-járási helyőrségparancsnok
tűzoltó parancsnok

K apják:
1. p ld -t: H elyőrségparancsnok
2. p ld-t: városi-járási tűzoltóparancsnok 
K ivonatban: a Petőfi Sándor” lak tanya parancsnoka

és a Helyőrségi Klub vezetője.

2. számú m elléklet
l MINTA!

M N .................................... alakulat
......................................... helyőrség

RIASZTÁSI TERV

a ............................ú t (utca, tér) . . . .  szám alatti
létesítm ény (objektum) habbaloltási tervének 

végrehajtásához

2. Az MN 1908 alakulat szervezetszerű tűzol
tóalegysége 1 db TATRA ASC- 32 tűzoltógép
kocsival segítséget nyú jt a helyőrségben keletke
zett tüzek oltásában. Riasztása az egységügyele
tes ú tján  a 110-es távbeszélőállomás hívásával 
történik.

3. „Habbaloltási terv" készítésére kötelezett 
alakulat a helyőrségben nincs.

4. A tűzvizsgálatban részt vesz

a) az " Esze Tamás" és a " Petőfi Sándor” lak
tanya tűzeseteinél felkérésre, esetenként

b) a Helyőrségi Klub tűzeseteinél minden eset
ben
az állami tűzoltóság képviselője.

5. Az állami tűzoltóság készenléti egységei

a) az „Esze Tam ás” laktanyában 1978. III. ne
gyedévben

b) a „Petőfi Sándor” laktanyában 1978. IV. ne
gyedévben
2- 2 rajjal helyismeretszerzés céljából begyakoroló

 gyakorlatot és tűzoltási bem utatót ta rta 
nak.

A gyakorlatokon részt vesznek a honvédség 
ügyeletes tűzoltóalegységei is.

A gyakorlatok a következő években megis
métlésre kerülnek. Időpontjaik külön kerülnek 
meghatározásra.

6. A megelőző tűzvédelmi ellenőrzésben részt 
vesz

a) az „Esze Tamás” és a „Petőfi Sándor” lak
tanyában esetenként, külön meghívás alapján,

b) a Helyőrségi K lubban kétévenként -  kü
lön bejelentett időpontban -
az állami tűzoltóság képviselője.

Fsz. Egység megnevezése
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1 MN ........... alakulat
(saját tűo. gk.)

2 Állami tűzoltóság
--------

3 Állami tűzoltóság

4 Állami tűzoltóság

5 Állami tűzoltóság

6 Állami tűzoltóság

7 T artalék
Állami tűzoltóság

A habbaloltáshoz szükséges habképző anyag
megnevezése: EVEGÉN- U
m en n y iség e :............... liter
tárolási helye: M N ............... alakulat tűzoltó-

szertár

M elléklet: 1 db habbaloltási terv  (taktikai vázlat) 

K é s z ü lt : ...........é v .............................. hó . . . .  nap

az állam i tűzoltóság az alakulat részéről
részéről vvf. (mb. tüzv. ti., tűo-pk)
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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

10/1977. (BK 10.) BM számú 
u t a s í t á s a  

a magyar állampolgárok lakcímének 
bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló

4/ 1969. (XI. 17.) BM számú rendelet 
végrehajtására vonatkozó 

5/ 1975. (BK 3.) BM számú utasítás 
kiegészítéséről

1. Az 5/ 1975. (BK 3.) BM számú utasítás 15. 
pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal 
Ügyfélszolgálati és Közérdekű Bejelentések 
Irodája a lakcímváltozás bejelentését az egész 
ország területére kiterjedően jogosult h ivatal
ból intézni.”

2. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

Jogesetek

219.

Halálos közúti balesetet előidéző durva közle
kedési szabálysértés esetén a járművezetéstől el
tiltás kimondása abban az esetben is indokolt, ha 
a baleset bekövetkezésénél a sértett is közreha
tott (Btk. 52/ A. §).

A járásbíróság a terhelte t halálos közúti bale
set gondatlan okozásának bűntette  m iatt 1 évi 
szabadságvesztésre és a járm űvezetéstől 3 évi el
tiltásra ítélte.

A másodfokon eljárt megyei bíróság a járás- 
bíróság ítéletét annyiban változtatta meg, hogy a 
terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztés 
végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette és 
m ellékbüntetésként 4000 forint pénzbüntetésre 
ítélte. A járm űvezetéstől eltiltás alkalmazását 
pedig mellőzte.

A tényállás lényege szerint a terhelt egy nyergesvontatóval
 város belterületén  közlekedett. Az 

egyik utcába, amely útvonal elsőbbségadás kö
telező jelzőtáblával védett, megállás és kellő kö
rültekintés nélkül behajtott. A védett útvonalon 
sebességtúllépéssel -  kb 65- 70 km /óra sebes
séggel -  közlekedett m otorkerékpárjával a sér
tett. A sérte tt későn észlelte az eléje hajtó  já r
művet, azt elkerülni nem tud ta  és abba beleüt
között. Az ütközés folytán olyan súlyosan meg
sérült, hogy a kórházba szállítás során meghalt.

A megyei bíróság ítéletének a járm űvezetéstől 
való eltiltás mellőzésére vonatkozó rendelkezése 
ellen emelt törvényességi óvás alapos.

A bíróságok a tényállást helyesen állapították 
meg és a cselekményt is törvényesen m inősítet
ték.

A kiszabott szabadságvesztés tartam a arány
ban áll az elkövetett cselekmény súlyával és he
lyes annak próbaidőre tö rtén t felfüggesztése is, 
különös tek in tettel a sérte ttnek  a baleset bekö
vetkezésében való jelentős közrehatására.

Tévedett ellenben a megyei bíróság, amikor a 
járm űvezetéstől eltiltást mellőzte.

A járm űvezetéstől eltiltásnak a főbüntetéssel 
együtt kell szolgálnia a törvényben előírt bünte
tési célokat. Ezt a m ellékbüntetést úgy kell al
kalmazni és tartam át akként kell m eghatározni, 
hogy az igazodjék a cselekmény tárgyi súlyához, 
a terhelt bűnösségi fokához és az elkövető sze
m élyében megmutatkozó társadalom ra veszé
lyesség fokához is. Ugyanakkor szolgálnia kell 
azt is, hogy a kiszabott büntetés alkalmas legyen 
hasonló bűncselekm ényektől való visszatartás 
céljának az elérésére is.

A terhelt közlekedési szabályszegése durva. A 
cselekmény még akkor is súlyos, ha annak ered
m ényében a sérte tt szabálytalan m agatartása is 
közrehatott. A terhelt gondatlanságának mérve 
és az általa elkövetett közlekedési szabályszegés 
durvaságára figyelem mel nem mellőzhető a já r
művezetéstől történő eltiltás.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság m egállapította, 
hogy a törvényességi óvással m egtám adott ha tá 
rozat az em lített részében törvénysértő  és a te r
heltet a járm űvezetéstől tíz hónapra eltiltotta. 
(Legf. Bír. B. törv. V. 1277 1976. sz.)

262.

Aki a jármű vezetését szeszesitaltól befolyá
solt állapotban levő személynek átengedi, s en
nek folytán súlyos testi sértést okozó közlekedési 
baleset áll elő: maga is a szeszesitaltól befolyá
solt állapotban súlyos testi sértést okozó, gon
datlanul elkövetett közlekedési vétséget valósít
ja meg [Btk. 194/A. § (2) bekezdés a) pont].

A járásbíróság az I. r. terhelte t szeszesitaltól 
befolyásolt állapotban súlyos testi sértést okozó 
gondatlanul elkövetett közlekedési vétség m iatt 
ítélte el.

Az ítéleti tényállás szerint a terheltek  abban 
állapodtak meg, hogy az I. r. terhelt apjának tu 
lajdonában levő személygépkocsival Balatonlel
lére utaznak. U tasként velük ta rto tt az I. r. te r
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helt felesége és F. L. ismerősük. Az I. r. terhelt 
már az indulás alkalmával, m ajd útközben több 
alkalommal szeszesitalt fogyasztott és erről a II. 
r. terheltnek -  aki a gépkocsit vezette -  köz
vetlen észlelésen alapuló tudomása volt. Éjjel 1 
órakor indultak vissza, a személygépkocsit ezút
tal is a II. r. terhelt vezette, aki nem fogyasztott 
szeszesitalt. Útközben az I. r. terhelt kérésére a
II. r. terhelt átengedte annak a járm ű vezetését. 
Egy jobbra ívelő kanyarban az I. r. terhelt a já r
mű sebességét nem csökkentette, szabálytalanul 
előzött és a kisodródott személygépkocsi a bal 
oldali árokban felborult. A gépkocsi utasai 8 na
pon túl. a terheltek 8 napon belül gyógyuló sé
rüléseket szenvedtek. Az I. r. terhelt a cselek
mény idején közepes fokú alkoholos befolyásolt
ság állapotában volt.

A járásbíróság álláspontja szerint az I. r. te r
helt a KRESZ 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjá
ban és a 26. §-ának (4) bekezdésében, a II. r. te r
helt pedig a KRESZ 4. §-ának (2) bekezdésében 
írt szabályt szegte meg, s így a terheltek  bűnös
ségét a váddal egyezően a fentiek szerint állapí
totta meg.

A jogerős ítélet ellen emelt törvényességi óvás 
alapos.

A Btk. 194/ B. §-a (1) bekezdésének b) pontja 
szerint, am ennyiben súlyosabb bűncselekmény 
nem valósult meg, közlekedési vétség m iatt 1 
évig terjedő szabadságvesztéssel vagy javító-ne
velő munkával büntetendő az, aki vasúti jármű, 
légi járm ű, gépi m eghajtású vízijárm ű vagy köz
úti gépi m eghajtású járm ű, illetve munkagép ve
zetését olyan személynek engedi át, aki szeszes
italtól befolyásolt állapotban van.

A felhívott törvényhely szerinti minősítés 
azonban -  éppen annak szubszidiárius jellegére 
figyelemmel -  kizárt, ha súlyosabb bűncselek
mény valósult meg.

Ha ugyanis a járm ű vezetését átvevő személy 
a közúti közlekedés során súlyosabb eredm ény
nyel járó balesetet okoz, és ez az átadó által is 
nyilvánvalóan felism ert ittas állapotára vezethető 
vissza, úgy a vezetést átadó személy, aki egyér
telműen felism erte az átvevőnél a biztonságos 
vezetésre alkalm atlan ittas állapotot, a ténylege
sen létrejö tt eredm ényért tartozik felelősséggel, 
minthogy ilyen esetben az ő szabályellenes ma
gatartásával okozati kapcsolatban állott a bekö
vetkezett eredmény.

Az adott esetben a járm ű vezetését átadó II. 
r. terheltnek  tudomása volt a vezetést átvevő 
terhelt-társának  ittaságáról. Az I. r. terhelt sze
szesitaltól befolyásolt állapotára vezethető vissza

 az elemi biztonsági szabályok teljes figyel
men kívül hagyása és az ennek következtében 
létrejö tt tényleges eredmény.

M indezekre figyelem mel a Legfelsőbb Bíróság 
a Be. 290. §-ának (1) bekezdés értelm ében meg
állapította, hogy az ítélet az em lített részében 
törvénysértő, ezért azt hatályon kívül helyezve 
a II. r. terhelt cselekményét szeszesitaltól befolyá
solt állapotban súlyos testi sértést okozó gondat
lanul elkövetett közlekedési vétségnek minősí
tette. (Legf. Bír. B. törv. V. 20/1977. sz.)

309.

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának 
bűntette esetén az alapvető közlekedési szabály 
durva megsértése mellett a sértett részéről az 
enyhe fokú közrehatásnak legfeljebb a szabad
ságvesztés tartama szempontjából van jelentő
sége, de annak felfüggesztését nem eredményez
heti [Btk. 64., 70. §, 194. § (1) bek.].

A bíróság a terhelte t halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának bűn tette  m iatt -  végre
hajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett -  1 
évi szabadságvesztésre és a járm űvezetéstől 1 
évi és 6 hónapi eltiltásra ítélte.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a terhelt 
éjjel személygépkocsival sűrű  hóesésben, síkos 
úton, a város belterületén közlekedett. Kb. 40 
km óra sebességgel előzni szándékozta az előtte 
lassan haladó személygépkocsit. Előzés közben 
későn vette észre vele szemben az ú ttest bal ol
dalán gyalog közlekedő honvédeket, akiket el
ütött. Az egyik sérte tt a baleset következtében 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kór
házban meghalt. A másik két személy 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A szabadságvesztés végrehajtásának próbaidő
re történő felfüggesztése m iatt emelt törvényes
ségi óvás alapos.

A bíróság a Legfelsőbb Bíróság XXXIV. szá
mú büntető elvi döntésében adott iránym utatás 
figyelmen kívül hagyásával függesztette fel a 
terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztést.

Az ítéleti tényállásból és a bűnügyi irataiból 
kitűnően a terhelt alapvető közlekedési szabályt 
sértett, amikor sűrű hóesésben, síkos úton, igen 
rossz látási viszonyok m ellett felelőtlenül bele
kezdett az előtte lassan haladó járm ű előzésébe. 
Figyelmen kívül hagyta az általa is ism ert ú tv i
szonyokat, nevezetesen azt, hogy ezen az útsza
kaszon a gyalogosok -  gyalogos járda h iányá
ban -  az útpadkán, illetve az ú ttesten  közleked
nek. A terhelt által választott és nem az útvi
szonyoknak, sem az időviszonyoknak meg nem 
felelő 40 km /óra sebesség eltúlzott volt a figyel
metlenség m ellett, amely lényegében okozójává 
vált az igen súlyos eredm ényt előidéző közúti 
balesetnek.
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Az a tény, hogy az elhalt sérte tt enyhe fokban 
alkoholos befolyásoltság állapotában volt, vala
m int az, hogy a katonák szabálytalanul egymás 
m ellett haladtak az úttesten, csupán kis részben 
hatott közre a bekövetkezett balesetben. Ennek 
a ténynek a büntetés tartam ának m eghatározá
sánál van jelentősége, de annak felfüggesztését 
m ár nem eredm ényezheti, m int ahogyan nem le
het indok a helyes tartam ban m egállapított sza

badságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére 
a terhelt fiatalabb életkora sem.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság m egállapította, 
hogy a törvényességi óvással m egtám adott ha tá
rozat a szabadságvesztés végrehajtásának fel
függesztésére vonatkozó részében törvénysértő, 
s e részben azt hatályon kívül helyezte. (Legf. 
Bír. B. törv. V. 1188/ 1976. sz.)

J o g s z a b á l y m u t a t ó

A M agyar Közlönyben 1977. szeptember 1-től szeptem ber 30-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

34/ 1977. (IX. 3.) MT rend. A lakosság borforgalmi adójáról szóló 36 1970. (IX. 27.) Korm.
számú rendelet módosításáról

5/1977. (IX. 3.) BM Az „Önkéntes H atárőri Szolgálatért” kitüntető  jelvény adomá
nyozás áról

6/1977. (IX. 3.) BM A tűzvédelm i tevékenység elismeréséről szóló 1 1974. (VI. 22.)
BM számú rendelet m ódosításáról

26/ 1977. (IX. 3.) ÉVM Az építésrendészeti bírságról szóló 3/ 1973. (I. 27.) ÉVM számú
rendelet módosításáról

35/ 1977. (IX. 15.) MT rend. A M agyar Kereskedelmi Kam aráról

4/1977. (IX. 15.) MT TH A tanácsi jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlatról, képzés
ről, elővizsgáról és a szakvizsgához kötött m unkakörök m egha
tározásáról

36/ 1977. (IX. 18.) MT rend. A közületi szervek gépjárm űveiről szóló 17 1969. (IV. 24.) Korm.
számú rendelet m ódosításáról

4/1977. (IX. 18.) EüM A gyógyító megelőző ellátásról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM szá
mú rendelet m ódosításáról

32/1977. (IX. 22.) MÉM A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági szövetkezetek szakem
berellátásának tám ogatását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 
7 1976. (II. 26.) MÉM számú rendelet módosításáról, illetve ki
egészítéséről

37/ 1977. (IX. 29.) MT rend. A M agyar Népköztársaság K orm ánya és a Spanyol Állam K or
mánya között a növényvédelmi együttm űködés tárgyában Bu
dapesten 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirde
téséről

28/ 1977. (IX. 29.) ÉVM Az építési tipizálásról szóló 1/ 1969. (I. 8.) ÉVM számú rendelet
kiegészítéséről

4/ 1977. (IX. 29.) KPM A távírószabályzat módosításáról

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága

BM 77. 10. -  6544
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2/ 1977. (BK 10.) BM- HM Az állami, az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok, valam int a M agyar
Néphadsereg tűzvédelmi szervezetei közötti együttm űködésről -  -  -  101

10/1977. (BK 10.) BM A m agyar állam polgárok lakcím ének bejelentéséről és ny ilván tartásáró l
 szóló 4/ 1969. (XI. 17.) BM számú rendelet végrehajtására vonatkozó

5/ 1975. (BK 3.) BM számú utasítás kiegészítéséről -  -  -  -  -  -  105

219. (BH 1977. évi 6. sz.) Jo g ese tek HK 10/1984 min. ut. 105

262. (BH 1977. évi 7. sz.) - 
309. (BH 1977. évi 8. sz.)
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Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének

és
honvédelmi miniszterének 

2/1977. (BK 10.) BM- HM számú 

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
az állami, az önkéntes és a vállalati 

tűzoltóságok, valamint a Magyar Néphadsereg 
tűzvédelmi szervezetei közötti együttműködésről

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
szóló 4 1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet 141. § 
(2) bekezdése és a 36 1975. HM számú utasítás 
23. §-a alapján, az állami, az önkéntes és a vállalati

 tűzoltóságok, valam int a M agyar Néphadse
reg tűzvédelmi (tűzoltó) szervezetei együttm ű
ködése érdekében kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

I.
TŰZMEGELŐZÉS 

Építmények létesítése

1. Az állami tűzoltóság já r el szakhatóságként 
a Magyar Néphadsereg (a továbbiakban: nép

hadsereg) olyan nem katonai objektum  jellegű 
lakó-, művelődési-, egészségügyi- és jóléti (szo
ciális) épületeinek létesítési ügyeiben, amelyek 
engedélyezése az építésügyi hatóságok hatáskö
rébe tartozik.

2. Az állami tűzoltóság -  a néphadsereg ille
tékes tűzvédelmi hatósága vélem ényének figye
lembevételével -  szakhatóságként já r el; a vá
ros (község) területén önállóan, vagy polgári lé
tesítm ényben elhelyezett katonai rendeltetésű 
(pl. igazgatási, anyagtárolási célokat szolgáló stb.) 
épületek, épületrészek létesítési, továbbá a zárt 
katonai objektumokkal kapcsolatos terü letfe l
használási engedélyezési ügyekben.

3. A néphadseregnek a zárt katonai objektu
mok létesítési ügyeiben eljáró tűzvédelmi ható
ságai az állami tűzoltóság szerveitől szakvéle
m ényt kérhetnek.

Tűzvédelmi ellenőrzés

4. A belső megelőző tűzvédelm i szakellen
őrzés végrehajtásához a néphadsereg kato
nai objektumon kívül elhelyezett helyőrségi 
klubjai és egyes kommunális létesítm ényei (óvo
dák. bölcsődék), valam int a HM Területi Gazdál
kodási Főosztály felügyelete alá tartozó erdő- 
gazdasági vállalatok és üzemek vezetői -  éven
ként egy alkalommal -  az állami tűzoltóság il
letékes első fokú tűzvédelmi hatóságának közre
működését kérhetik.
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A csapatok, szervek és intézetek (a továbbiak
ban: alakulatok) parancsnokai a zárt katonai ob
jektum ok megelőző tűzvédelmi szakellenőrzésé
hez csak kivételesen igényelhetik az állami tűz
oltóság közreműködését. Ebben az esetben az el
lenőrzés időpontját 15 nappal korábban, írás
ban be kell jelenteni az illetékes állami tűzoltó
parancsnokságnak.

5. Az állami tűzoltóparancsnokság az ellenőr
zésben való részvételről -  48 órával megelőzően
-  értesíti az alakulat parancsnokát.

6. Az állami tűzoltóság ellenőrzéssel megbízott 
képviselője részt vesz az alakulat által létreho
zott bizottság tevékenységében. A tűzmegelőzés 
helyzetéről -  az általános tűzvédelm i rendelke
zések, előírások alapján -  szakvélem ényt ad. 
M egállapításait és az esetleges tűzmegelőzési 
hiányosságok m egszüntetésének m ódjára vonat
kozó javaslatait a bizottság jegyzőkönyvbe fog
lalja.

II.

TŰZOLTÁSI FELADATOK, TŰZVIZSGÁLAT 

Riasztás

7. Az állami tűzoltóság a néphadsereg alakula
tainál keletkezett tűz esetén, a veszélyeztetett 
katonai objektum  jellegétől függően, legalább II. 
számú, illetve kiem elt riasztást köteles végrehaj
tani.

8. A néphadsereg alakulatainak szervezetszerű 
tűzoltó alegységei, a tűz eloltásánál együttm ű
ködnek az állami tűzoltósággal, és szükség ese
tén -  a katonai objektum  átm eneti oltalmazásá
ra te tt egyidejű parancsnoki intézkedés m ellett
-  segítséget nyújtanak  a polgári javakat veszé
lyeztető tüzek oltásában is.

A tűzoltás vezetése, mentés

9. A katonai objektum ba kivonult állami, ön
kéntes és vállalati tűzoltóalegységek kárhelyre 
irányítását az egységügyeletes tiszt végzi.

10. Az állami tűzoltóság helyszínre érkezése
kor a honvédségi tűzoltásvezető, a helyzetjelen
tés és a kárhely közös felderítése után, a tűzol
tás vezetését az állami tűzoltóság arra jogosult 
szolgálati személyének adja át. A honvédségi 
tűzoltásvezető ezt követően továbbra is a tűzol
tás helyszínén tartózkodik, és segítséget nyújt a 
tűzoltásvezetőnek.

11. A katonai objektum ban az állami, az ön
kéntes és a vállalati tűzoltóság közreműködésé
vel végzett tűzoltás során is az em berélet m en
tése után lehetőség szerint sorrendben:

a) a csapatzászló,
b) a katonai okmányok,
c) a nagyértékű és robbanásveszélyes harci

technikai eszközök,
d) a fegyverek, a lőszer, a robbanó- és más 

anyagok

m entését kell végrehajtani.

Honvédségi erők kirendelése 
tűzkárok elhárítására

12. A tűzkárok elhárításához, illetőleg a kár
eset következm ényeinek csökkentése érdekében 
a honvédségi erők igénylésére, kirendelésére, kü
lön rendelkezések az irányadók.

Tűzvizsgálat

13. A néphadseregnél bekövetkezett tűzeset 
okának kivizsgálását az állami tűzoltóság végzi, 
ha a tűz nem zárt katonai objektum ban levő lé
tesítm ényben keletkezett.

14. Az állami tűzoltóság a tűz okának kivizs
gálásában szakvélem ényezőként:

a) m inden esetben részt vesz, ha a tűz oltásá
ban közreműködött, feltéve, ha az közterületen 
üzemelő katonai járm űben, katonai vasúti szál
lítás közben keletkezett,

b) felkérésre m űködik közre, ha a tűz zárt ka
tonai objektum ban keletkezett.

15. Az állami tűzoltóságnak a néphadseregnél 
bekövetkezett tűzeset vizsgálatához kirendelt 
képviselője a szakvélem ényét írásban (a tűzvizs
gálati jegyzőkönyvben, vagy külön nyilatkozat
ban) adja meg.

16. A tűzvizsgálat lefolytatásához a katonai 
szervezet parancsnoka (vezetője) biztosítja a 
helyszín őrzését és a vizsgálathoz szükséges sze
mélyi, tárgyi, technikai feltételeket.

III.

KÖZÖS GYAKORLATOK, OKMÁNYOK 

Helyismeret, közös gyakorlatok szervezése

17. Az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységei és a néphadsereg alakulatai köte
lesek felkészülni a katonai objektum okban esetleg 
keletkező tűz közös oltására. A közös tűzoltási 
tevékenység eredm ényessége érdekében:

a) az alakulat parancsnoka biztosítja az 
együttm űködésre kijelölt állami tűzoltóegységek 
objektum ba való belépését és annak a tűzoltás 
szempontjából szükséges m egism erését;
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b) az állami tűzoltóság készenléti szolgálatot 
ellátó egységének parancsnoka köteles az objek
tum ban helyism eretet szerezni, és tájékozódni a 
várható feladatok végrehajtásának lehetőségei
ről; beosztottjaival együtt megismerni az oltó
víz és tartalék  oltóvíz (tűzcsapok, víztárolók és 
más vízforrások) helyét, vízhozamát (vízkészle
tét) és a kifolyási nyomást.

18. A habbaloltási tervvel rendelkező alakulatok 
és az állami tűzoltóság legalább kétévenként (el
ső alkalommal 1978-ban), más alakulatok ese
tenként közös tűzoltási gyakorlatot szerveznek 
valam ennyi -  együttm űködési tervben érin tett
-  állami és más tűzoltóegység, illetve az alaku
lat szervezetszerű vagy ügyeletes tűzoltóegysége 
bevonásával.

Az együttm űködés szervezése

19. A néphadsereg tűzvédelmi szervezetei és az 
állami tűzoltóság parancsnokságai együttm űkö
désük helyi feladatait közösen alakítják ki. Kö
telesek „Együttm űködési te rv”-et (1. melléklet) 
és ezenkívül a nagymennyiségű tűzveszélyes fo
lyadék tárolását végző központi üzem anyagrak
tárak, repülőegységek és vállalatok helyhez kö
tö tt föld feletti (félig föld alatti) állóhengeres ta r
tályaira a habbaloltási terv  végrehajtásához „Ri
asztási te rv”-et (2. melléklet) is készíteni. A hab
baloltási tervet a „Tűzoltási Szabályzat Különös 
Rész I., A tűzveszélyes folyadéktüzek oltásának 
szabályai”, továbbá a „Tűzoltási Tervek készíté
séről” szóló rendelkezés szerint kell elkészíteni.

20. A területileg illetékes állami tűzoltóság

a) részt vesz az „Együttm űködési te rv” és a 
„Habbaloltási te rv” kidolgozásában és gyakor
latban történő megvalósításában,

b) felveszi a „Riasztási és Segítségnyújtási 
Terv”-be a néphadseregnek az illetékességi te 
rületén elhelyezett objektum ait,

c) felelős az együttműködés kapcsán tudom á
sára ju to tt katonai adatok, állam- és szolgálati 
titkok védelméért.

21. A néphadsereg érdekkörében

a) a helyőrségparancsnok, a honvédségi válla
lat igazgatója és más önálló elhelyezésű szerv ve
zetője a területileg illetékes állami tűzoltópa
rancsnoknál kezdeményezi az együttműködés 
létrehozását,

b) a helyőrségi tűzvédelmi tisztek, a honvéd
ségi vállalatok és más szervek tűzvédelmi szer
vezetének erre illetékes személyei részt vesznek

a tervek elkészítésében és a helyőrségben elhe
lyezett csapatokat (laktanyaparancsnokokat), in
tézeteket, szerveket és vállalatokat ellátják az 
együttm űködési terv  kivonatával,

c) a Budapest helyőrségben elhelyezett ala
kulatok és más szervek együttm űködésüket az 
állami tűzoltóság kerületi parancsnokságaival 
objektum onként (laktanya parancsnokságonként) 
szervezik meg,

d) a „Habbaloltási te rv ” elkészítését a 19. pont
ban m eghatározott alakulatok kezdeményezik,

e) valam ennyi katonai objektum  parancsnoka 
köteles az együttm űködést a katonai titokvédel
mi előírások (rezsimintézkedések) m egtartásával 
megszervezni és felelős a katonai adatok, állam- 
és szolgálati titkok védelm éért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Ez az utasítás a közzététele napján lép ha
tályba, szövegét a Honvédségi Közlönyben is 
közzé kell tenni.

23. A néphadsereg tűzvédelm i szervezetei és a 
területileg illetékes állami tűzoltóságok 1978. jú 
nius 30-ig dolgozzák ki az együttm űködési ok
m ányaikat, s azokat kétévenként pontosítsák.

Benkei András s. k., Czinege Lajos s. k.,
belügym iniszter vezérezredes

honvédelm i m iniszter

1. számú m elléklet 
MINTA!

AZ ÁLLAMI TŰZOLTÓSÁG 
..............................városi-járási PARANCSNOKA

és a
........................................  HONVÉD HELYŐRSÉG

PARANCSNOKÁNAK 
EGYÜTTMÜKÖDÉSI TERVE

197..................................... hó . . . .  nap

A 2/1977. (BK 10.) BM- HM számú együttes 
utasítás alapján a helyőrségben az együttm űkö
dés feladatai a következők:

1. Az együttm űködési terv  érvényes a Magyar 
Néphadsereg itt felsorolt objektum aira és önálló 
elhelyezésű létesítm ényeire. Tűz esetén ezekhez 
az állami tűzoltóság a következő riasztásokat 
ha jtja  végre.
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Az alakulat (katonai objektum) A riasztás

megnevezése címe

|
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cs

k.
 

db ri
as

zt
ot

t 
kl

g-
es

 
sz

er
 

db

„Esze Tam ás" lak
tanya (laktanya pk. 
a heő. parancsnoka)

Lenin út 2. III. 5
1 db

lé tra 
szer

„Petőfi Sándor’’ lak
tanya (laktanj’a pk. 
a MN 1906 parancs
noka)

Rákóczi u. 
46. III. 5

.

Helyőrségi Klub
Felsza
badulás 
ú tja  57.

II. 3

2. Az MN 1906 alakulat szervezetszerű tűzol
tóalegysége 1 db TATRA ASC- 32 tűzoltógép
kocsival segítséget nyújt a helyőrségben keletke
zett tüzek oltásában. Riasztása az egységügyele
tes ú tján  a 110-es távbeszélőállomás hívásával 
történik.

3. „Habbaloltási te rv " készítésére kötelezett 
alakulat a helyőrségben nincs.

4. A tűzvizsgálatban részt vesz

a) az "Esze Tamás” és a "Petőfi Sándor” lak
tanya tűzeseteinél felkérésre, esetenként

b) a Helyőrségi Klub tűzeseteinél m inden eset
ben
az állami tűzoltóság képviselője.

5. Az állami tűzoltóság készenléti egységei

a) az "Esze Tamás” laktanyában 1978. III. ne
gyedévben

b) a "Petőfi Sándor” laktanyában 1978. IV. ne
gyedévben
2- 2 rajjal helyismeretszerzés céljából begya
korló gyakorlatot és tűzoltási bem utatót ta rta 
nak.

A gyakorlatokon részt vesznek a honvédség 
ügyeletes tűzoltóalegységei is.

A gyakorlatok a következő években megis
métlésre kerülnek. Időpontjaik külön kerülnek 
m eghatározásra.

6. A megelőző tűzvédelmi ellenőrzésben részt 
vesz

a) az „Esze Tamás” és a „Petőfi Sándor” lak
tanyában esetenként, külön meghívás alapján,

b) a Helyőrségi Klubban kétévenként -  kü
lön bejelentett időpontban -
az állami tűzoltóság képviselője.

Ez a terv  kétévenként pontosításra kerül.

városi-járási helyőrségparancsnok
tűzoltó parancsnok.

K apják:
1. p ld-t: H elyőrségparancsnok
2. p ld-t: városi-járási tűzoltóparancsnok 
K ivonatban: a "Petőfi Sándor" lak tanya parancsnoka

és a Helyőrségi K lub vezetője.

2. számú m elléklet 
MINTA!

M N .................................... alakulat
......................................... helyőrség

RIASZTÁSI TERV

a ............................ú t (utca, tér) . . . .  szám alatti
létesítm ény (objektum) habbaloltási tervének 

végrehajtásához

Fsz. Egység megnevezése
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pu
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er
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pu
sa
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1 MN ........... a lakula t
(saját tűo. gk.)

-------

2 Állami tűzoltóság

3 Á llami tűzoltóság
---------

4 Állami tűzoltóság

5 Állami tűzoltóság
---------

6 Állami tűzoltóság

7 T artalék
Állam i tűzoltóság

A habbaloltáshoz szükséges habképző anyag
megnevezése: EVEGÉN- U
m en n y iség e :............... liter
tárolási helye: M N ...............alakulat tűzoltó

szertár

M elléklet: 1 db habbaloltási terv  (taktikai vázlat) 

K é s z ü lt : ...........é v .............................. hó . . . .  nap

az állam i tűzoltóság az alakulat részéről
részéről vvf. (mb. tüzv. ti., tűo-pk)
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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

10/1977. (BK 10.) BM számú 
u t a s í t á s a  

a magyar állampolgárok lakcímének 
bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 

4 1969. (XI. 17.) BM számú rendelet 
végrehajtására vonatkozó

5 1975. (BK 3.) BM számú utasítás 
kiegészítéséről

1. Az 5/1975. (BK 3.) BM számú utasítás 15. 
pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal 
Ügyfélszolgálati és Közérdekű Bejelentések 
Irodája a lakcímváltozás bejelentését az egész 
ország területére kiterjedően jogosult h ivatal
ból intézni.”

2. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

Jogesetek

219.

Halálos közúti balesetet előidéző durva közle
kedési szabálysértés esetén a járművezetéstől el
tiltás kimondása abban az esetben is indokolt, ha 
a baleset bekövetkezésénél a sértett is közreha
tott (Btk. 52 A. §).

A járásbíróság a terhelte t halálos közúti bale
set gondatlan okozásának bűntette  m iatt 1 évi 
szabadságvesztésre és a járm űvezetéstől 3 évi el
tiltásra ítélte.

A másodfokon eljárt megyei bíróság a járás- 
bíróság ítéletét annyiban változtatta meg, hogy a 
terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztés 
végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette és 
m ellékbüntetésként 4000 forin t pénzbüntetésre 
ítélte. A járm űvezetéstől eltiltás alkalmazását 
pedig mellőzte.

A tényállás lényege szerint a terhelt egy nyer
gesvontatóval város belterületén közlekedett. Az 
egyik utcába, amely útvonal elsőbbségadás kö
telező jelzőtáblával védett, megállás és kellő kö
rültekintés nélkül behajtott. A védett útvonalon 
sebességtúllépéssel -  kb 65- 70 km /óra sebes
séggel -  közlekedett m otorkerékpárjával a sér
tett. A sérte tt későn észlelte az eléje hajtó já r
művet, azt elkerülni nem tudta  és abba beleüt
között. Az ütközés folytán olyan súlyosan meg
sérült, hogy a kórházba szállítás során meghalt.

A megyei bíróság ítéletének a járm űvezetéstől 
való eltiltás mellőzésére vonatkozó rendelkezése 
ellen emelt törvényességi óvás alapos.

A bíróságok a tényállást helyesen állapították 
meg és a cselekményt is törvényesen m inősítet
ték.

A kiszabott szabadságvesztés tartam a arány
ban áll az elkövetett cselekmény súlyával és he
lyes annak próbaidőre tö rtén t felfüggesztése is. 
különös tek in tettel a sérte ttnek  a baleset bekö
vetkezésében való jelentős közrehatására.

Tévedett ellenben a megyei bíróság, amikor a 
járm űvezetéstől eltiltást mellőzte.

A járm űvezetéstől eltiltásnak a főbüntetéssel 
együtt kell szolgálnia a törvényben előírt bünte
tési célokat. Ezt a m ellékbüntetést úgy kell al
kalmazni és tartam át akként kell meghatározni, 
hogy az igazodjék a cselekmény tárgyi súlyához, 
a terhelt bűnösségi fokához és az elkövető sze
m élyében megm utatkozó társadalom ra veszé
lyesség fokához is. Ugyanakkor szolgálnia kell 
azt is, hogy a kiszabott büntetés alkalmas legyen 
hasonló bűncselekményektől való visszatartás 
céljának az elérésére is.

A terhelt közlekedési szabályszegése durva. A 
cselekmény még akkor is súlyos, ha annak ered
m ényében a sérte tt szabálytalan m agatartása is 
közrehatott, A terhelt gondatlanságának mérve 
és az általa elkövetett közlekedési szabályszegés 
durvaságára figyelem mel nem mellőzhető a já r
m űvezetéstől történő eltiltás.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság m egállapította, 
hogy a törvényességi óvással m egtám adott ha tá
rozat az em lített részében törvénysértő  és a te r
heltet a járm űvezetéstől tíz hónapra eltiltotta. 
(Legf. Bír. B. törv. V. 1277/ 1976. sz.)

262.

Aki a jármű vezetését szeszesitaltól befolyá
solt állapotban levő személynek átengedi, s en
nek folytán súlyos testi sértést okozó közlekedési 
baleset áll elő: maga is a szeszesitaltól befolyá
solt állapotban súlyos testi sértést okozó, gon
datlanul elkövetett közlekedési vétséget valósít
ja meg [Btk. 194/A. § (2) bekezdés a) pont].

A járásbíróság az I. r. terhelte t szeszesitaltól 
befolyásolt állapotban súlyos testi sértést okozó 
gondatlanul elkövetett közlekedési vétség m iatt 
ítélte el.

Az ítéleti tényállás szerint a terheltek  abban 
állapodtak meg, hogy az I. r. terhelt apjának tu 
lajdonában levő személygépkocsival Balatonlel
lére utaznak. U tasként velük ta rto tt az I. r. te r
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helt felesége és F. L. ismerősük. Az I. r. terhelt 
már az indulás alkalmával, m ajd útközben több 
alkalommal szeszesitalt fogyasztott és erről a II. 
r. terheltnek -  aki a gépkocsit vezette -  köz
vetlen észlelésen alapuló tudomása volt. Éjjel 1 
órakor indultak vissza, a személygépkocsit ezút
tal is a II. r. terhelt vezette, aki nem fogyasztott 
szeszesitalt. Útközben az I. r. terhelt kérésére a
II. r. terhelt átengedte annak a járm ű vezetését. 
Egy jobbra ívelő kanyarban az I. r. terhelt a já r
mű sebességét nem csökkentette, szabálytalanul 
előzött és a kisodródott személygépkocsi a bal 
oldali árokban felborult. A gépkocsi utasai 8 na
pon túl, a terheltek 8 napon belül gyógyuló sé
rüléseket szenvedtek. Az I. r. terhelt a cselek
mény idején közepes fokú alkoholos befolyásolt
ság állapotában volt.

A járásbíróság álláspontja szerint az I. r. te r
helt a KRESZ 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjá
ban és a 26. §-ának (4) bekezdésében, a II. r. te r
helt pedig a KRESZ 4. §-ának (2) bekezdésében 
írt szabályt szegte meg, s így a terheltek  bűnös
ségét a váddal egyezően a fentiek szerint állapí
to tta meg. 

A jogerős ítélet ellen emelt törvényességi óvás 
alapos.

A Btk. 194/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja 
szerint, am ennyiben súlyosabb bűncselekmény 
nem valósult meg, közlekedési vétség m iatt 1 
évig terjedő szabadságvesztéssel vagy javító-ne
velő m unkával büntetendő az, aki vasúti járm ű, 
légi járm ű, gépi m eghajtású vízijárm ű vagy köz
úti gépi m eghajtású járm ű, illetve m unkagép ve
zetését olyan személynek engedi át, aki szeszes
italtól befolyásolt állapotban van.

A felhívott törvényhely szerinti minősítés 
azonban -  éppen annak szubszidiárius jellegére 
figyelemmel -  kizárt, ha súlyosabb bűncselek
mény valósult meg.

Ha ugyanis a járm ű vezetését átvevő személy 
a közúti közlekedés során súlyosabb eredm ény
nyel járó balesetet okoz, és ez az átadó által is 
nyilvánvalóan felism ert ittas állapotára vezethető 
vissza, úgy a vezetést átadó személy, aki egyér
telműen felism erte az átvevőnél a biztonságos 
vezetésre alkalm atlan ittas állapotot, a ténylege
sen létrejö tt eredm ényért tartozik felelősséggel, 
minthogy ilyen esetben az ő szabályellenes ma
gatartásával okozati kapcsolatban állott a bekö
vetkezett eredmény.

Az adott esetben a járm ű vezetését átadó II. 
r. terheltnek  tudomása volt a vezetést átvevő 
terhelt-társának  ittaságáról. Az I. r. terhelt sze
szesitaltól befolyásolt állapotára vezethető vissza

 az elemi biztonsági szabályok teljes figyel
men kívül hagyása és az ennek következtében 
létrejö tt tényleges eredm ény.

Mindezekre figyelem m el a Legfelsőbb Bíróság 
a Be. 290. §-ának (1) bekezdés értelm ében meg
állapította, hogy az ítélet az em lített részében 
törvénysértő, ezért azt hatályon kívül helyezve 
a II. r. terhelt cselekményét szeszesitaltól befolyá
solt állapotban súlyos testi sértést okozó gondat
lanul elkövetett közlekedési vétségnek minősí
tette. (Legf. Bír. B. törv. V. 20/1977. sz.)

309.

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának 
bűntette esetén az alapvető közlekedési szabály 
durva megsértése mellett a sértett részéről az 
enyhe fokú közrehatásnak legfeljebb a szabad
ságvesztés tartama szempontjából van jelentő
sége, de annak felfüggesztését nem eredményez
heti [Btk. 64., 70. §, 194. § (1) bek.].

A bíróság a terhelte t halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának bűn tette  m iatt -  végre
hajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett -  1 
évi szabadságvesztésre és a járm űvezetéstől 1 
évi és 6 hónapi eltiltásra ítélte.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a terhelt 
éjjel személygépkocsival sűrű  hóesésben, síkos 
úton, a város belterületén közlekedett. Kb. 40 
km óra sebességgel előzni szándékozta az előtte 
lassan haladó személygépkocsit. Előzés közben 
későn vette észre vele szemben az ú ttest bal ol
dalán gyalog közlekedő honvédeket, akiket el
ütött. Az egyik sérte tt a baleset következtében 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kór
házban meghalt. A másik két személy 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A szabadságvesztés végrehajtásának próbaidő
re történő felfüggesztése m iatt emelt törvényes
ségi óvás alapos.

A bíróság a Legfelsőbb Bíróság XXXIV. szá
mú büntető elvi döntésében adott iránym utatás 
figyelmen kívül hagyásával függesztette fel a 
terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztést.

Az ítéleti tényállásból és a bűnügyi irataiból 
kitűnően a terhelt alapvető közlekedési szabályt 
sértett, am ikor sűrű hóesésben, síkos úton, igen 
rossz látási viszonyok m ellett felelőtlenül bele
kezdett az előtte lassan haladó járm ű előzésébe. 
Figyelmen kívül hagyta az általa is ism ert ú tv i
szonyokat, nevezetesen azt, hogy ezen az útsza
kaszon a gyalogosok -  gyalogos járda h iányá
ban -  az útpadkán, illetve az ú ttesten  közleked
nek. A terhelt által választott és nem az útvi
szonyoknak, sem az időviszonyoknak meg nem 
felelő 40 km /óra sebesség eltúlzott volt a figyel
metlenség mellett, amely lényegében okozójává 
vált az igen súlyos eredm ényt előidéző közúti 
balesetnek.

ÁBTL-1.2 - 10-21/10/1977 /13



10. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1977. október 29. -  107

Az a tény, hogy az elhalt sérte tt enyhe fokban 
alkoholos befolyásoltság állapotában volt, vala
m int az, hogy a katonák szabálytalanul egymás 
m ellett haladtak az úttesten, csupán kis részben 
hatott közre a bekövetkezett balesetben. Ennek 
a ténynek a büntetés tartam ának m eghatározá
sánál van jelentősége, de annak felfüggesztését 
már nem eredm ényezheti, m int ahogyan nem le
het indok a helyes tartam ban m egállapított sza

badságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére 
a terhelt fiatalabb életkora sem.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság m egállapította, 
hogy a törvényességi óvással m egtám adott ha tá
rozat a szabadságvesztés végrehajtásának fel
függesztésére vonatkozó részében törvénysértő, 
s e részben azt hatályon kívül helyezte. (Legf. 
Bír. B. törv. V. 1188 1976. sz.)
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34/1977. (IX. 3.) MT rend. A lakosság borforgalmi adójáról szóló 36/1970. (IX. 27.) Korm.
számú rendelet módosításáról

5/1977. (IX. 3.) BM Az „Önkéntes H atárőri Szolgálatért” kitüntető  jelvény adomá
nyozásáról

6/1977. (IX. 3.) BM A tűzvédelmi tevékenység elismeréséről szóló 1/1974. (VI. 22.)
BM számú rendelet módosításáról

26/1977. (IX. 3.) ÉVM Az építésrendészeti bírságról szóló 3/ 1973. (I. 27.) ÉVM számú
rendelet módosításáról

35/ 1977. (IX. 15.) MT rend. A M agyar Kereskedelmi Kam aráról

4/1977. (IX. 15.) MT TH A tanácsi jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlatról, képzés
ről, elővizsgáról és a szakvizsgához kötött m unkakörök m egha
tározásáról

36/ 1977. (IX. 18.) MT rend. A közületi szervek gépjárm űveiről szóló 17/ 1969. (IV. 24.) Korm.
számú rendelet módosításáról

4/ 1977. (IX. 18.) EüM A gyógyító megelőző ellátásról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM szá
mú rendelet m ódosításáról

32/1977. (IX. 22.) MÉM A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági szövetkezetek szakem
berellátásának tám ogatását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 
7 1976. (II. 26.) MÉM számú rendelet módosításáról, illetve ki
egészítéséről

37/ 1977. (IX. 29.) MT rend. A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a Spanyol Állam Kor
mánya között a növényvédelmi együttm űködés tárgyában Bu
dapesten 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirde
téséről

28/ 1977. (IX. 29.) ÉVM Az építési tipizálásról szóló 1/ 1969. (I. 8.) ÉVM számú rendelet
kiegészítéséről

4/ 1977. (IX. 29.) KPM A távírószabályzat módosításáról
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