
T A R T A L O M

S z á m  T á r g y  Oldal

M iniszteri rendelet

4 1978. (VII. 6.) KPM—BM A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával
kapcsolatos egyes díjakról — — — — — — — — — — — 85

7 1978. (VII. 29.) IM Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok módosításáról — 87

M iniszteri u tasítás

5 1978. (Közi. Ért. 6.) KPM A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1 /1978.
(I. 18.) KPM—BM számú együttes rendelet végrehajtásáról — — — 88

13 1978. (BK 8.) BM f  A tűzvédelmi ágazati szabványosítási f e l a d a t a i r ó l— — — — — 91
 

Intézkedés

10 1978. (HK 18.) MNVKF A hadkötelezettséggel összefüggő kiemelkedő események ünnepélyessé
tételének megszervezéséről és végrehajtásáról — — — — — — 92

15 1978. (BK 8.) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésével kapcsolatos rendőri
miniszterhelyettesi feladatokról — — — — — — — — — — — — — — 93

H elyesbítés 94

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Miniszteri rendelet

A közlekedés- és postaügyi miniszter 
és a belügyminiszter 

4/1978. (VII. 6.) KPM— BM számú 
együttes rendelete

a közúti járm űvek forgalomba helyezésével és
forgalomban tartásával kapcsolatos egyes 

díjakról
A pénzügym iniszterrel egyetértésben a követ

kezőket rendeljük:

1. §
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazga

tásról szóló 1/ 1976. (I. 10.) BM számú és a köz
úti járm űvek műszaki megvizsgálásáról szóló 
8 1977. (XII. 20.) KPM számú rendeletben meg
határozott hatósági eljárások díjait a rendelet 
melléklete tartalmazza.

2. §
(1) A m elléklet 1—5. pontjában m egállapított 

d íjakat illetékbélyegben kell leróni; a 6— 13.

pontjában m eghatározott díjakat a KPM Autó
felügyelet Költségvetési folyószámla Budapest 
elnevezésű, 232—90173—8807. számú csekk
szám lára kell befizetni.

(2) Azokban a hatósági eljárásokban, am elyek
nek a díjait ez a rendelet m egállapítja, állam- 
igazgatási eljárási illetéket fizetni nem kell.

3. §
(1) A típusbizonyítvány kiadásához szükséges 

típusvizsgálat költségeit, továbbá a járm űalkat
részre, járm űtartozékra vagy járm űtulajdon
ságra vonatkozó minőségi, illetőleg jóváhagyási 
jel használatának engedélyezéséhez szükséges 
vizsgálat költségeit a díjak nem tartalm azzák. 
Ezeknek a vizsgálatoknak a költségét a kérelm e
zőnek külön meg kell térítenie.

(2) A járm ű-összeépítés és a járm ű-átalakítás 
engedélyezésének a díja magában foglalja az en
gedély kiadásához szükséges hatósági vizsgálat 
költségeit is.

4. §
A forgalomba helyezés előtti vizsgálat és az 

időszakos vizsgálat díja közlekedésbiztonsági
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hozzájárulást is magában foglal. A KPM Autó
felügyelet a befizetett díjak közlekedésbizton
sági hozzájárulást tartalm azó részét — negyed
évenként utólag, egyösszegben — az Országos 
Közlekedésbiztonsági Tanács részére u talja  át.

5. §
A járm ű műszaki állapotának eseti vagy te

lephelyi ellenőrzése során elrendelt vizsgálat 
díja az időszakos vizsgálat díjával azonos ösz- 
szegű. A díjat az üzem bentartó abban az eset
ben köteles megfizetni, ha az A utófelügyelet a 
vizsgálat alapján

a) megállapítja, hogy a járm ű a jogszabályban 
m eghatározott műszaki feltételeknek nem felei 
meg;

b) m egállapítja, hogy a járm űvet átalakíto tták  
és átalakítás után az A utófelügyeletnél nem 
m utatták  be;

c) a járm ű hatósági engedélyének érvényes
ségi határidejét — az üzem bentartó kérelm ére
— meghosszabbítja.

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba; egyidejűleg a gépjárm űvek üzem bentar- 
tásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 1 1969. 
(III. 7.) BM—KPM számú, és az ezt módosító 
3 1970. (III. 5.) BM—KPM számú együttes ren 
delet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésekor m ár folya
m atban levő eljárásokban a korábbi jogszabály
ban m egállapított díjakat kell alkalmazni.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

P ullai Árpád s. k.,
közlekedés- és postaügyi 

miniszter

5. A kísérlethez vagy kipróbáláshoz 
szükséges „Indítási Napló” kiadásá
nak díja 20 Ft

6. Típusbizonyítvány kiadásának díja 5000 Ft
7. Járm ű-összeépítés engedélyezésének

díja
—• m otorkerékpár 2000 Ft
— személygépkocsi, autóbusz, teher

gépkocsi, vontató, mezőgazdasági 
vontató, valam int gépjárm ű, vagy

mezőgazdasági vontató pótkocsija 3000 F t
— lassú járm ű, valam int lassú járm ű 

pótkocsija 800 Ft
— segédmotoros kerékpár 200 Ft

8. Járm ű-átalak ítás engedélyezésének 
díja
— m otorkerékpár 1000 Ft
— személygépkocsi, autóbusz, teher

gépkocsi, vontató, mezőgazdasági 
vontató, valam int gépjárm ű, vagy 
mezőgazdasági vontató pótkocsija 1500 Ft

— lassú járm ű, valam int lassú járm ű 
pótkocsija 500 Ft

—• segédmotoros kerékpár 200 Ft
9. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat 

díja (ha a járm ű olyan járm űtípus
hoz tartozik, am elyre az Autófel
ügyelet típusbizonyítványt adott ki)
—• m otorkerékpár 70 Ft
— m agánszemély által üzemben ta r

to tt személygépkocsi 110 Ft
— közületi személygépkocsi, vala

m int autóbusz, tehergépkocsi von
tató. mezőgazdasági vontató, to
vábbá gépjárm ű vagy mezőgaz
dasági vontató pótkocsija 300 Ft

— lassú járm ű, valam int lassú já r
mű pótkocsija 250 Ft

(A fenti díjak függetlenek attól, hogy 
a forgalomba helyezés előtti vizsgá
latot az A utófelügyelet vagy más — 
erre kijelölt gyártó vagy kereske
delmi vállalat — végzi-e.)

10. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat 
díja
(ha a járm ű olyan járm űtípushoz 
tartozik, am elyre az Autófelügyelet 
típusbizonyítványt nem adott ki)
— m otorkerékpár 140 Ft
— magánszemély által üzemben 

ta rto tt személygépkocsi 400 Ft
— közületi személygépkocsi, vala

m int autóbusz, tehergépkocsi, 
vontató, mezőgazdasági vontató 550 Ft

— gépjárm ű vagy mezőgazdasági 
vontató pótkocsija 450 Ft

— lassú járm ű, valam int lassú já r
mű pótkocsija 450 Ft

—• segédmotoros kerékpár 120 Ft
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Melléklet a 4/1978. (VII. 6.) KPM—BM számú 
együttes rendelethez

1. Forgalmi engedély kiadásának a díja 20 Ft

2. Elveszett vagy használhatatlanná vált 
forgalmi engedély helyett kiállított 
új forgalmi engedély kiadásának
díja 30 F t

3. Rendszámtábla kiadásának díja:
— három kerekű m otorkerékpár 50 Ft
— személygépkocsi 60 F t
— egyéb gépjárm ű 40 Ft
— mezőgazdasági vontató 40 F t
— pótkocsi 30 F t 
Elveszett vagy használhatatlanná vált 
rendszám tábla pótlásáért a fenti dí
jak  m ásfélszeresét kell fizetni.

4. Ideiglenes forgalmi engedély és 
ideiglenes rendszám tábla kiadásának 
együttes díja 250 Ft 
Elveszett vagy használhatatlanná vált 
ideiglenes rendszám tábla pótlásáért
90.— F t-ot kell fizetni.



8. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 1978. augusztus 26. — 87

11. Időszakos vizsgálat díja
— m otorkerékpár 70 F t
— magánszemély által üzemben ta r

to tt személygépkocsi 150 F t
— közületi személygépkocsi, vala

m int autóbusz, tehergépkocsi, 
vontató, mezőgazdasági vontató 320 Ft

— gépjárm ű vagy mezőgazdasági 
vontató pótkocsija 260 Ft

—• lassú járm ű, valam int lassú já r
mű pótkocsija 260 Ft

12. Járm űalkatrészre, járm űtartozékra 
vagy járm űtulajdonságra vonatkozó 
minőségi jel használatának engedé
lyezési díja
— ha az engedélyezést külföldi szerv 

vagy személy kéri 30 000 Ft
— ha az engedélyezést belföldi szerv 

vagy személy kéri 10 000 F t

13. Járm űalkatrészre, járm űtartozékra 
vagy járm űtulajdonságra vonatkozó 
jóváhagyási jel használatának enge
délyezési díja 5 000 F t

[Az 1— 13. pontban m egállapított díjak nem 
alkalmazhatók a fegyveres erők. a fegyveres tes
tületek és a tűzoltóság által üzemben ta rto tt 
járm űvekre — tek in tette l arra, hogy ezekre a 
járm űvekre az 1/1976. (I. 10.) BM számú, vala
mint a 8 1977. (XII. 20.) KPM számú rendelet 
hatálya nem terjed  ki.]

Az igazságügyminiszter 
7/1978. (VII. 29.) IM számú 

rendelete
az igazságügyi szakértőkre vonatkozó 

jogszabályok módosításáról

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 
404. §-ában, valam int a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény 183. és 187. §-ában, 
továbbá az igazságügyi szakértőkről szóló 4/1976. 
(III. 4.) MT számú rendelet 13. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján — az érdekelt m iniszte
rekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben — 
a következőket rendelem :

1. §
(1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 4 1976. 

(III. 4.) MT számú rendelet végrehajtása tárgyá
ban kiadott 2 1976. (III. 15.) IM számú rendelet 
III. számú m ellékletének A 1. pontja helyébe e 
rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 
3 1976. (III. 15.) IM számú rendelet (a további
akban: R.) I. számú melléklete helyébe e rende
let 2. számú m elléklete lép.

(3) A m ellékleteket az Igazságügyi Közlöny 
közli.

2. §
Az R. 5. §-ának helyébe a következő rendelke

zés lép:

„Költségátalány
5. § (1) Állandó igazságügyi szakértő, a Bel

ügym inisztérium  Bűnügyi Technikai Intézete, a 
Belügym inisztérium  N yilvántartó  Központ Bűn
ügyi N yilvántartó Osztályának, valam int a Bel
ügym inisztérium  Okm ányszakértői Irodájának, 
továbbá a szakértői vélem ény felülvizsgálatát 
végző testü let igénybevétele esetében költségté
rítésként költségátalányt kell m egállapítani. A 
költségátalány a szakértő m unkadíjának 300;0-a, 
legkisebb összege ötven forint.

(2) A költségátalány
— vérvétel alapján történő vércsoportvizsgá- 

lat esetében — a vizsgált személyek számától 
függetlenül — ezerötszáz forin t; ugyanez a ren 
delkezés vonatkozik a vércsoportvizsgálattal 
kapcsolatos szakértői vélem ény felülvizsgálatát 
végző testü let igénybevételének esetére is;

—• m eghatározott vércsoportra vonatkozó, 
újabb vérvétel alapján történő ism ételt vércso
portvizsgálat esetében — a vizsgáit személyek 
számától függetlenül — vércsoportonként száz 
forint ;%

— krim inalisztikai vércsoportvizsgálat eseté
ben, ha az vérvétel alapján történ ik  — a vizsgált 
személyek számától függetlenül — száz forint;

— antropológiai vizsgálat esetében — a vizs
gált személyek számától függetlenül — hetven 
forint.

(3) Szerostatisztikai vizsgálat esetében sem 
költségátalányt, sem külön költségeket nem le
het felszámítani.

(4) A költségátalány — a kiküldetési költsé
gek (utazási, élelmezési költség, szállásdíj), to
vábbá a fényképezéssel járó költségek kivételé
vel — m inden költséget és készkiadást m agában 
foglal/’

3. §
Az R. 10. §-a (1) bekezdésének utolsó monda

ta helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ilyen szakértői tevékenységben közrem ű

ködő segédszemélyzet (jegyzőkönyvvezető, bonc
mester, boncsegéd, szakasszisztens, fotótech
nikus) m unkadíja nem tartozik a költségátalány
ba, ez a m unkadíj teljes egészében a segédsze
m élyzetet illeti.”

4. §
Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö

vetkező rendelkezés lép:
„(3) A szakértőt m inden külön laboratórium i 

vizsgálatért (I. számú m elléklet 7. pont) külön 
díj illeti meg. Nem jár külön díj ugyanannak a 
vizsgálatnak különböző módszerekkel, illetőleg 
különböző anyagokon történő elvégzéséért. 
Ugyanez a díj illeti meg a szakértőt a boncolást 
kiegészítő laboratórium i vizsgálat esetében is.”
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5. §
(1) Az R. 18. §-ának címe: „Egyéb díjak és 

költségek” címre változik.
(2) Az R. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:
,,(1) A jegyzőkönyvvezető részére az I. számú 

m elléklet 1—7. pontjában felsorolt eseteken kí
vül díj akkor is jár. ha más szakértői vizsgálat
nál ténylegesen közrem űködött.”

(3) Az R. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3) A szakértői vizsgálattal kapcsolatos fény
kép költsége (felvétellel és kidolgozással együtt) 
darabonként, norm ál fekete-fehér kép esetében 
tíz forint; színes, mikro és egyéb különleges fel
vétel esetében harm inc forin t.”

6. §

Az R. 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egé
szül ki:

„(2) A Szerzői Jogi Szakértő Testület által 
adott szakvélemény díjazására külön jogszabály 
az irányadó”.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály

ba; rendelkezéseit a folyam atban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.

Dr. Szilbereky Jenő s. k..
igazságügyi minisztériumi állam titkár

Miniszteri utasítás

A közlekedés- és postaügyi miniszter 
5/1978. (Közl. Ért. 6.) KPM számú 

utasítása
a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági 
vizsgálatáról szóló 1/1978. (I. 18.) KPM—BM

számú együttes rendelet végrehajtásáról

A belügym iniszterrel, az egészségügyi minisz
terrel és a m unkaügyi m iniszterrel egyetértés
ben a következőket rendelem :

1. §

(1) A pályaalkalmasság kérdésében első fokon 
az Autóközlekedési Pályaalkalmasságvizsgáló 
Intézet (a továbbiakban: PÁV) határoz abban az 
esetben is, ha a vizsgálat egyes részfeladatait
— a PÁV felkérése alapján — más közlekedés
pszichológiai laboratórium  végzi.

(2) A pályaalkalmasságot kizáró okokat és a 
pályaalkalmassági döntés alapjául szolgáló vizs
gálati eredm ények értékelésével és értelm ezésé
vel kapcsolatos előírásokat az utasítás mellékle
te tartalm azza.

(3) A pályaalkalmassági vizsgálati módszere
ket a PÁV határozza meg.

2. §
(1) A közúti gépjárm űvezetők pályaalkalm as

sági vizsgálatáról szóló 1/1978. (I. 18.) KPM — 
BM számú együttes rendelet (a továbbiakban: 
R) 3. §-a (1) bekezdésének a)—d) pontja  alapján 
szükséges pályaalkalmassági vizsgálatra a gép
járm űvezetőképző szervek útján, az R 3. §-a (1) 
bekezdésének e) pontja alapján szükséges pálya
alkalmassági vizsgálatra a területileg illetékes 
megyei (fővárosi) vizsgabizottság ú tján  lehet je
lentkezni. E szervek a jelentkezőnek a vizsgálati 
díj befizetéséhez csekkbefizetési lapot adnak és
— a PÁV-val tö rtén t egyeztetés alapján — ér
tesítik  őt a vizsgálat helyéről és időpontjáról.

(2) Az R 3. §-a (1) bekezdésének a)—d) pont
jában foglalt esetben a PÁV a vizsgálatot — ké
relem re — a gép járm ű vezetőképző szervnél 
vagy az általa m egjelölt helyen folytatja  le, ha 
a vizsgálatra legalább 60 fő jelentkezett és a 
vizsgálat lefolytatásának feltételei biztosítottak.

(3) Az R 3. §-a (1) bekezdésének f)—g). vala
m int (2) bekezdésének d) pontja alapján vizsgá
latra  jelentkező gépjárm űvezető a kérelm ét, il
letőleg az R 3. §-a (1) bekezdésének h), valam int
(2) bekezdésének a)—c) pontja alapján a gépjár
művezető vizsgálatát kezdeményező szerv a vizs
gálat lefolytatására vonatkozó m egkeresését köz
vetlenül a PÁV-hoz küldi meg. Ilyen esetben a 
PÁV a vizsgálat helyének és időpontjának meg
jelölésével jelentkezési lapot, továbbá — ha a 
vizsgálat díja a gépjárm űvezetőt terheli — a 
vizsgálati díj összegének megjelölésével csekk
befizetési lapot küld a gépjárm űvezető részére.

3. §
(1) A vizsgálat megkezdése előtt a gépjárm ű- 

vezető személyazonosságát és —■ az R 5. §-ának
(4) bekezdésében foglaltak szerint — egészségi 
alkalmasságát ellenőrizni kell.

(2) A vizsgálat csak abban az esetben végez
hető el, ha azon a gépjárm űvezető kipihenten 
jelenik meg és nem áll szeszesital vagy más ha
sonlóan ható szer hatása alatt.

4. §
(1) A PÁV a pályaalkalmassági vizsgálatot
a) az R 3. §-a (1) bekezdésének g) pontja alap

ján végzett előzetes pályaalkalmassági vizsgálat, 
valam int olyan gépjárm űvezető rendkívüli pá
lyaalkalmassági vizsgálata esetében, akit koráb
ban az I. jelű  pályaalkalmassági csoportban 
m inősítettek alkalmasnak, az I. jelű  pályaalkal
massági csoport követelményeinek,

b) az R 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja alap
ián végzett előzetes pályaalkalm assági vizsgálat, 
valam int olyan gépjárm űvezető rendkívüli pá
lyaalkalmassági vizsgálata esetében, akit koráb
ban a II. jelű pályaalkalmassági csoportban mi
nősítettek alkalmasnak, a II. jelű pályaalkalm as
sági csoport követelményeinek,

c) egyéb esetben a III. jelű  pályaalkalmassági 
csoport követelm ényeinek
megfelelően végzi.
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(2) A pályaalkalmassági vizsgálat során meg
hozott „alkalm as” minősítés érvényessége idő
ben 6 hónapra vagy egy évre korlátozható. A 
korlátozott időtartam ra alkalm asnak m inősített 
gépjárművezető az időtartam  elteltével ellenőr
ző vizsgálaton köteles megjelenni.

(3) Ha a PÁV az „alkalm as” m inősítést bárm e
lyik pályaalkalmassági csoportban járm űfajtára  
korlátozza, a gépjárm űvezető alacsonyabb pálya
alkalmassági csoportban is csak ennek a járm ű
fajtának a vezetésére alkalmas.

(4) A pályaalkalmassági vizsgálat során alkal
m atlannak minősülő gépjárm űvezető — függet
lenül attól, hogy a vizsgálat m ire irányult — al
kalm atlannak m inősíthető olyan gépjárm ű ve
zetésére is, am elyre korábban alkalm asnak m i
nősítették, illetőleg am elynek vezetéséhez pálya
alkalmassági minősítésre szükség nincs.

(5) A PÁV az R 3. §-a (1) bekezdésének e) 
pontja alapján végzett előzetes pályaalkalm as
sági vizsgálat keretében gyakorlati vezetési pró
bát is tart, am elyet — ha a gépjárm űvezetőt a
III. vagy a IV. pályaalkalmassági csoportban 
alkalm atlannak m inősítik — hatósági gyakorlati 
vizsgának kell tekinteni.

5. §
(1) A pályaalkalmasság kérdésében hozott ha

tározatot a vizsgalapra kell rávezetni, vagy az e 
célra rendszeresített form anyom tatványon kell 
a gépjárm űvezetővel közölni. A határozatot a 
vizsgálatot végző pszichológus aláírja és a PÁV 
bélyegzőjével látja  el.

(2) Ha a PÁV a gépjárm űvezetőt
a) alkalm atlannak minősíti,
b) nem abban a pályaalkalmassági csoportban 

minősíti alkalmasnak, am elyre a vizsgálat 
irányult, vagy

c) az „alkalm as” m inősítést korlátozza, 
külön fel kell hívnia a gépjárm űvezető figyel
mét arra, hogy 15 napon belül a minősítés felül
vizsgálatát kérheti.

(3) Az R 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja, il
letőleg az R 3. §-a (2) bekezdésének a)—c) pontja 
alapján végzett pályaalkalmassági vizsgálat 
eredm ényéről a vizsgálatot kérő szervet is tájé
koztatni kell.

6. §

(1) A pályaalkalmassági minősítés ellen be
nyújto tt felülvizsgálati kérelm et — elnökből és 
két tagból álló — Pályaalkalm asságot Felülvizs
gáló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bí
rálja el.

(2) A felülvizsgálati kérelm et a PÁV-nál kell 
benyújtani. A PÁV köteles a kérelm et a minő
sítés alapjául szolgáló részletes vizsgálati ered
ményekkel együtt 15 napon belül a Bizottság
hoz felterjeszteni. A Bizottság a kérelem felter
jesztésétől szám ított 30 napon belül határoz.

(3) A Bizottság a határozat meghozatala előtt 
elrendelheti a gépjárm űvezető ellenőrző pszic

hológiai vizsgálatát. A vizsgálat időtartam a a (2) 
bekezdésben em lített 30 napos határidőbe nem 
számít bele.

(4) A Bizottság által hozott határozatot a Bi
zottság elnöke aláírja  és a Bizottság bélyegzőjé
vel lá tja  el. A határozatot a gépjárm űvezetővel 
minden esetben közölni kell.

(5) A felülvizsgálati kérelem  elbírálásában és 
az ellenőrző pszichológiai vizsgálat lefolytatásá
ban nem vehet részt az, aki a gépjárm űvezető 
pályaalkalm asságának első fokú elbírálásában 
közreműködött.

(6) A Bizottság működésével kapcsolatos ügy
viteli feladatokat a PÁV Különleges Vizsgálati 
osztálya lá tja  el.

7. §
A pályaalkalmassági minősítés akkor jogerős, 

ha
a) a gépjárm űvezető a PÁV határozata ellen 

a közlést követő 15 napon belül nem nyújto tt 
be felülvizsgálati kérelm et;

b) a határozatot a Bizottság hozta.

8. §
(1) A rendőrség a gépjárm űvezetői engedélybe 

a pályaalkalmassági minősítés jelét (és a minő
sítésre vonatkozó esetleges korlátozásokat)

a) a vizsgalap,
b) a gépjárm űvezető által bem utatott — a pá

lyaalkalmasság kérdésében hozott — határozat, 
vagy

c) a PÁV által a jogerős pályaalkalmassági 
m inősítésről küldött külön értesítés
alapján jegyzi be.

(2) A jogerős pályaalkalmassági m inősítésről 
a rendőrséget abban az esetben kell külön érte
síteni, ha a PÁV gépjárm űvezetői engedéllyel 
m ár rendelkező személyt m inősít alkalm atlan
nak, vagy a gépjárm űvezető alkalm asságát a 
korábban m egállapított — és a gépjárművezetői 
engedélybe bejegyzett — pályaalkalmassági cso
portnál alacsonyabb csoportban állapítja meg.

9. §
(1) A pályaalkalmasság kérdésében határozat 

hozatalára jogosult pszichológusokat a PÁV sor
számozott bélyegzővel látja  el. A bélyegző hat- 
szögletű, 22 mm átm érőjű. A bélyegző közepén 
vízszintes vonal, a vonal felett PÁV felirat, 
a latta az azt használó pszichológus sorszáma 
van.

(2) A Bizottság bélyegzője kör alakú, középen 
a M agyar Népköztársaság címerét, belső szegé
lyén „Pályaalkalmassági Felülvizsgáló Bizott
ság” feliratot tartalm az.

10. §
Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatály

ba. Az utasítás hatályba lépésekor használatba 
levő bélyegzők 1978. augusztus 1. napjáig hasz
nálhatók.

Pullai Árpád s. k.,
közlekedés- és postaügyi 

miniszter
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Melléklet
az 5/1978. (Közi. Ért. 6.) KPM számú utasításhoz 

A pályaalkalmasságot kizáró okok

1. Elégtelen észlelési teljesítm ény:
— csökkent észlelési terjedelem ;
— az észlelési folyam atok lelassulása;
— a megfelelő távolság- és sebességészlelés 

kialakulásához szükséges képességek alacsony 
szintje.

2. Elégtelen információfeldolgozási és döntési 
teljesítm ény:

— jelzések azonosításának, értékelésének, ak
tív m egtartásának alacsony m ennyiségi és meg
bízhatósági szintje, a folyam at nem kielégítő se
bessége;

— a döntési idő nagym értékű megnyúlása;
— bizonytalan vagy hibás döntések magas 

aránya;
— a döntési teljesítm ény jelentős csökkenése 

a döntési helyzet kom plexitásának függvényé
ben.

3. Döntéskivitelezés nem kielégítő szintje:
— mozgásszabályozási elégtelenség;
— mozgásösszerendezettség alacsony szintje.

4. Figyelmi teljesítm ény nem kielégítő szintje.

5. Komplex szenzomotoros teljesítm ény ala
csony szintié.

6. Nagym értékben csökkent intellektuális 
szint, ezen belül kiem elten a gyakorlati intelli
gencia nem kielégítő szintje.

7. A közlekedési m agatartást közvetlenül be
folyásoló centrális pszichoszociális jellemzők fo
kozott veszélyeztetettségére utaló kombinációi. 
K iem elten:

— m entális kontroll alacsony szintje;
— szélsőséges érzelm i-indulati labilitás;
— debilizáló szorongás, regressziós pánikos 

reakciók;
— szabályozatlan (acting out) agresszivitás;
— eiaborációs készség alacsony szintje;
— domináns schizoid-paranoid jellemzők, sui- 

cid tendenciák;
— szociopátia;
— a szociális alkalmazkodást gátló beállító

dások (antiszociális, amorális, szélsőségesen ego- 
isztikus, felelősségelhárító, öntörvényű m agatar
tási diszpozíciók);

— kialakulatlan, éretlen személyiség, irreális 
énkép, a veszély- és felelősségtudat kialakulat
lansága, illetve alacsony szintje.

8. A pszichofiziológiai és pszichés funkcionális 
szint stabilitásának alacsony szintje, pszichés 
terheléssel szembeni csökkent ellenállóképesség, 
alacsony monotónia-tűrőképesség, nagym értékű 
fáradékonyság.

A pályaalkalmassági döntés alapjául szolgáló 
vizsgálati eredmények értékelésével 

és értelmezésével kapcsolatos előírások

1. A kizáró okok 1—5. sorszámmal jelölt cso
portjai e célra k ifejlesztett m űszerekkel vizsgá
landók (reakció-időmérő; tachisztoszkóp; kon- 
fliktom eter; cselekvési teljesítm ény vizsgáló: 
L—I., L—II., L—III. és U—II. szimulátorok).

2. A műszeres vizsgálati eredm ények értéke
lésénél és értelm ezésénél a vizsgálati eredm é
nyek eloszlása, a beválási adatokkal és a balese- 
tezési gyakorisággal való kapcsolata alapján 
m eghatározott veszélyeztetettségi zónák figye
lembevételével kell eljárni.

3. A követelm ényeknek megfelelő vizsgálati 
eredm ény „V-ös” zónaértéket kap, a gépjárm ű- 
vezetésre való alkalmasságot önm agában is ki
záró veszélyeztetettségi zóna ,,I”-es értéket kap. 
A kettő között elhelyezkedő vizsgálati eredm é
nyek a veszélyeztetettség m értéke növekedésé
nek függvényében: IV-es, III-as, Il-es zónaérté
ket kapnak.

4. A 6. jelzésű kizáró ok vizsgálatára előzetes 
szűrőeljárást (Fanagan, 1ST, Benton) kell alkal
mazni. A gépjárm űvezetésre való alkalmasságot 
kizáró szint gyanúja esetén, am ennyiben a sze
mély egyébként alkalm asnak tűnik, kiegészítő 
vizsgálatokat kell végezni (MAWI, Moede).

5. A 7. jelzésű kizáró ok csoport vizsgálata két 
szakaszban történik:

a) előzetes szűrés (MMQ, Z-teszt, B—I., B—II. 
tesztek),

b) részletes személyiségvizsgálat (Rorschach. 
PFT, Szondi, Lüscher, részletes exploráció).

6. A III. pályaalkalmassági csoportba irányuló 
előzetes alkalmasságvizsgálat során alkalmazott 
eljárások az 1., 2., 3., 4., 6. jelű pályaalkalm as
ságot kizáró okok feltárására irányulnak és cél
zott explorációval egészülnek ki.

7. III. pályaalkalmassági csoportban alkalm at
lannak minősül az a személy, akinek bárm ilyen 
kizáró okkal kapcsolatos vizsgálati eredm énye 
stabilan I. veszélyeztetettségi zónába tartozik, 
illetve, akinek veszélyeztetettségi zónák alapján 
m eghatározott összpontértéke nem éri el a m axi
mális pontérték 70% -át. 70—80% közé eső ered
mény esetén kiegészítő vizsgálatok alapján kell 
dönteni.

8. IV. pályaalkalmassági csoportban alkalm at
lannak minősül az a személy, akinek bárm elyik 
kizáró okkal kapcsolatos vizsgálati eredm énye 
stabilan I. veszélyeztetettségi zónába tartozik, 
illetve, akinek veszélyeztetettségi zónák alapján 
m eghatározott összpontértéke nem éri el a m axi
mális pontérték 60% -át. 60—70% közé eső ered
mény esetén kiegészítő vizsgálat alapján kell 
dönteni.

9. Az I. és II. pályaalkalmassági csoportra irá
nyuló előzetes vizsgálatok m egegyeznek a III. 
pályaalkalmassági kategóriára irányuló vizsgá-
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latokkal, de kiegészülnek az 5. és 8. jelű  kizáró 
okok vizsgálatára szolgáló eljárásokkal, valam int 
a 7. jelű kizáró okcsoport feltárására irányuló 
előzetes szűréssel, ideértve a közlekedésben való 
korábbi részvétel jellemzőinek feltárására irá
nyuló explorációt is.

10. Az I. és II. pályaalkalmassági csoportban 
alkalm atlannak minősül az a személy, akinek 
bárm elyik kizáró okkal kapcsolatos vizsgálati 
eredm énye stabilan I. vagy II. veszélyeztetett
ségi zónába tartozik, illetve, akinek összpont
értéke nem éri el a maximális pontérték 80%-át.

11. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgála
tok a vizsgálati személy által birtokolt vezetői 
engedély érvényességéhez szükséges pályaalkal
massági kategóriára irányulnak és minden eset
ben kiegészülnek a 7. jelű kizáró okcsoport fel
tárására irányuló részletes vizsgálattal.

12. A 7. jelű kizáró okcsoport részletes vizs
gálatát kell végrehajtani — függetlenül attól, 
hogy a pályaalkalmassági vizsgálat mire irányul
— ha a vizsgálati személyről rendelkezésre álló 
adatok (pl. többszörösen büntete tt előélet, 
suicid kísérletek, alkoholizmus, hosszan tartó  
vagy ismétlődő ideggyógyászati kezelések) vagy 
a vizsgált személy m agatartása a közlekedéshez 
való alkalmazkodást gátló pszichoszociális jel
lemzőket valószínűsítenek.

13. A 7. jelű kizáró okcsoportra irányuló vizs
gálatok eredm ényeit a pszichológus a közleke
dési m agatartásra gyakorolt befolyásuk jellege 
és m értéke alapján értelmezi.

14. A pályaalkalmasság'-vizsgálati döntést hozó 
pszichológusnak jogában áll szélsőséges vagy el
lentmondásos eredm ények esetén, illetve a köz
lekedési előélet mérlegelése alapián az irányel
vekben foglalt határértékektől eltérni.

15. Az Autóközlekedési Pályaalkalm asságvizs
gáló Intézet folyam atosan fejleszti m ódszereit és 
jogosult arra, hogy a szakmai felügyeletét ellátó 
szerv egyetértése esetén a fejlesztő-kutató m un
ka eredményei, valam int a gyakorlati tapaszta
latok alapján változtatásokat hajtson végre vizs
gálati módszereiben, illetve a pályaalkalmassági 
döntésnél figyelembe vett határértékekben.

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

13/1978. (BK 8.) BM számú 
utasítása

a tűzvédelmi ágazati szabványosítási 
feladatokról

A szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) 
MT számú rendelet (a továbbiakban: R.) 30. §- 
ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján — a M agyar Szabványügyi Hivatal el
nökével egyetértésben — kiadom az alábbi 

u t a s í t á s t  :
1. A tűzvédelmi ágazati szabványosítás tá r

gya:

a) az élet-, és vagyonvédelem céljait szolgáló 
létesítési és használati tűzvédelm i műszaki kö
vetelm ények és vizsgálatok,

b) a R. 2. §-ában felsorolt tárgyak közül m ind
azok, amelyek a tűzvédelm i tevékenységet köz
vetlenül érin tik  és országos szabványnak nem 
tárgyai.

2. A tűzvédelm i ágazati szabványt, illetőleg 
Műszaki Irányelveket a BM Tűzoltóság Orszá
gos parancsnoka (a továbbiakban: országos pa
rancsnok) bocsátja ki.

3. A tűzvédelm i ágazati szabvány azonosító 
jelzete az „MSZ—02’’ kibocsátói jelből, az azt 
követő „százzal” kezdődő azonossági számból és 
a kibocsátás évének utolsó két számjegyéből álló 
évszám jelből áll.
(pl. MSZ—02 101—68)

4. A tűzvédelm i ágazati Műszaki Irányelvek 
azonosító jelzete az „MI—02” kibocsátói jelből 
és a 3. pont szerinti azonossági számból és év
számjelből áll.

5. A tűzvédelm i ágazati szabvány hatálybalé
péséről, módosításáról és hatályon kívül helye
zéséről, valam int a Műszaki Irányelvek kiadá
sáról. illetőleg visszavonásáról szóló közlem ényt 
a Szabványügyi Közlönyben és a Belügyi Köz
lönyben kell közzétenni. A közlem énynek ta r 
talm aznia kell az azonosító jelzetet, a címet, a 
hatálybalépés, illetve a kiadás napját.

6. Ha a tűzvédelm i ágazati szabványtól való 
eltérés hatósági eltérési engedélyhez kötött, az 
eltérés engedélyezése irán ti eljárást a 6 1977. 
(Sz. K. 23.) MSZH számú utasítás szerint kell 
lefolytatni. Ugyanígy kell eljárni országos szab
ványtól való eltérés engedélyezése esetén is, ha 
az eltérés engedélyezését átruházott hatáskör
ben a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, 
(a továbbiakban: BM TOP) vagy a szabványban 
megjelölt más tűzvédelm i hatóság végzi.

7. A szabványtól való eltérés engedélyezése 
iránti kérelm et a szabványon feltün te te tt tűz
védelmi hatóságnak kell megküldeni.

8. A tűzvédelm i ágazati szabványosítással, 
továbbá az országos és a nemzetközi szabványo
sításban való részvétellel kapcsolatos feladatok 
teljesítéséhez szükséges személyi és szervezeti 
feltételek biztosításáról az országos parancsnok 
gondoskodik.

9. A tűzvédelm i ágazati szabványok alkotá
sát, illetőleg korszerűsítését ágazati szabványo
sítási terv  alapján kell végezni. A szabványosí
tási terv  készítése során közre kell működni az 
országos és más ágazatok szabványosítási tervei
nek elkészítésénél.

10. A tűzvédelmi és a tűzvédelm et érintő ál
lami szabványok érvényesülését a BM TOP és 
az illetékes tűzvédelm i hatóságok rendszeresen 
ellenőrzik.
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11. Gondoskodni kell arról, hogy a szabvá
nyosítási feladatokkal megbízott dolgozók, ille
tőleg az állami tűzoltóság terü leti szerveinek 
egy-egy szabványügyi m egbízottja képesítő jel
legű tanfolyam on vegyenek részt.

12. A tűzvédelm i ágazati szabványosítás költ
ségeit, továbbá a nemzetközi szabványosítás 
költségeiből a részvétel arányainak megfelelő 
költségeket a Belügyminisztérium  költségveté
séből kell fedezni.

13. Ez az utasítás a közzététele napján lép 
hatályba. Az utasítás hatálybalépését megelő
zően kibocsátott tűzvédelmi ágazati szabványok 
hatályát az 1/1977. (Sz. K. S.) MSZH sz. u tasí
tás szerint kell értelmezni.

Benkei András s. k.,
belügyminiszter

Intézkedés

A Magyar Néphadsereg 
vezérkari főnökének 

10/1978. (HK 18.) számú 
intézkedése

a hadkötelezettséggel összefüggő 
kiemelkedő események ünnepélyessé tételének 

megszervezéséről és végrehajtásáról

A hadkötelezettséggel összefüggő kiemelkedő 
esem ényeket első ízben 1978. júniusban és azt 
követően a honvédelmi miniszter, a belügym i
niszter és a Hazafias N épfront Országos Taná
csának főtitkára által jóváhagyott „ Irá n y e lv e d 
ben foglaltak szerint kell megszervezni és vég
rehajtani.

Az „Iránye lvekében  m eghatározott feladatok 
végrehajtására az alábbiak szerint intézkedem:

A sorkatonai szolgálatra történő „BEVONUL- 
TATŐ” ünnepség

1. A csapatok sorállom ányának váltásakor, a 
váltásra m eghatározott időpontban a bevonulási 
helyeken (központokban) az „Irányelvek”-ben 
m eghatározottak szerint bevonultató ünnepséget 
kell szervezni.

2. K iemelt bevonultató ünnepség helyéül
1978. júniusban Győr-Sopron megyét,
1979. októberben Békés megyét jelölöm ki.
A következő évekre a kiem elt bevonultató

ünnepségek helyét a kétéves váltási intézkedés
ben határozom  meg.

3. A bevonultató ünnepséget a nyilvánosság 
biztosítása m ellett, a helyi viszonyoktól függően 
szabadtéren (a város központjában), vagy arra 
alkalmas helyiségben kell rendezni.

4. A megyei hadkiegészítési és területvédel
mi (fővárosi hadkiegészítő) parancsnok a be

vonultató ünnepség megszervezésével kapcso
latos feladatokat a Hazafias N épfront megyei 
titkárával időben egyeztesse és a te rve t együt
tesen állítsák össze. Ezt követően adjon tájékoz
tatást az illetékes pártszerv vezetőjének, KISZ- 
és más társadalm i szervezetek, valam int az ál
lami, gazdasági szervek vezetőinek.

5. A kiem elt ünnepség előkészítése és végre
hajtása tervének (forgatókönyvének) m ásolatát 
a megyei hadkiegészítési és területvédelm i (fő
városi hadkiegészítő) parancsnok a bevonulás 
napját megelőző 30 nappal hozzám — az MNVK 
M. és Hadkieg. Csf-ség ú tján  — terjessze fel. 
A nem kiem elt bevonultató ünnepségre készí
te tt terveket felterjeszteni nem  kell.

6. A bevonultató ünnepség időtartam át — 
annak figyelembevételével, hogy helyiségben 
vagy szabadtéren kerül végrehajtásra — úgy 
célszerű m eghatározni, hogy az a bevonulással 
kapcsolatos tevékenységet és a tervezett ú tba- 
indítást ne akadályozza.

7. A bevonultató ünnepséget jó szervezéssel, 
a helyi lehetőségek m aximális kihasználásával 
(zenekar, kisegyüttes, kultúrcsoport) úgy kell 
megszervezni, hogy a hazafias érzelm ekre buz
dító hatása legyen.

8. A megyei hadkiegészítési és területvédelm i 
parancsnok a Hazafias N épfront megyei titká
rával való együttm űködésben gondoskodjon a r
ról, hogy a bevonultató ünnepségen elhangzó 
(átadó-átvevő) beszédek rövidek és tartalm asak  
legyenek.

A sorkatonai szolgálatból történő „LESZERE
LÉSI” ünnepség

9. A csapatok sorállom ánya váltási rendjének  
megfelelően a váltásra m eghatározott időpont
ban, az „Iránye lvekében  m eghatározottak sze
rin t a szolgálati idejét letö ltö tt állomány méltó 
búcsúztatására leszerelési ünnepséget kell szer
vezni.

10. Kiemelt leszerelési ünnepség helyéül
1978. júniusában Zalaegerszeg,
1979. októberében Tata helyőrséget jelölöm

ki.
A következő években m egtartásra kerülő ki

emelt leszerelési ünnepségek helyét a váltási 
intézkedésben határozom  meg.

A BM Határőrségnél a kiem elt leszerelési ün
nepség m egtartására, helyőrségére és azzal kap
csolatos feladatokra a BM Határőrség országos 
parancsnoka intézkedik.

11. A leszerelési ünnepségeket is a nyilvános
ság biztosítása m ellett, a helyi lehetőségek 
maximális kihasználásával lehetőleg szabadban 
(a város főterén vagy arra  alkalmas helyen) kell 
m egtartani. A kiem elt leszerelési ünnepséget 
m inden esetben szabadban kell m egtartani.

12. A leszerelési ünnepség megszervezésével 
kapcsolatos feladatokat az egység- és helyőr
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ségparancsnok a Hazafias N épfront járási t it
kárával, illetve a megyei titkárra l időben egyez
tesse és a tervet együttesen állítsák össze. Ezt 
követően adjon tájékoztatást az illetékes párt
szerv vezetőjének, KISZ- és más társadalm i 
szervezetek, valam int az állami, gazdasági szer
vek vezetőinek.

13. A kiem elt leszerelési ünnepségre vonat
kozó terv  m ásolatát a kijelölt helyőrség pa
rancsnoka a leszerelés napját megelőző 30 nap
pal — az MN Pol. Fcsf-ség Ágit. Prop. Csf-ség 
útján  — hozzám terjessze fel. A nem kiem elt 
leszerelési ünnepség tervét nem kell felterjesz
teni.

14. A leszerelési ünnepség napját a váltási in
tézkedésben megjelölt leszerelés előtti napra ha
tározom meg. D em onstratív jellegét jó szerve
zéssel, jó tartalm i előkészítéssel (színvonalas 
kultúrm űsor-program m al) kell biztosítani (ze
nés ébresztő, térzene, kisegyüttesek, kultúrcso- 
portok).

A leszerelési ünnepség keretében kell k ih ir
detni azokat az elismeréseket, kitüntetéseket, 
amelyeket a sorkatonák a kiképzésben, a szo
cialista versenymozgalomban elért eredm ény 
alapján kapnak.

15. A leszerelők útbaindítását az ünnepség 
utáni napon, a távoli helyőrségekben lakókkal 
kell megkezdeni úgy, hogy a leszerelők a m e
gyei hadkiegészítési és területvédelm i (Fővárosi 
Hadkiegészítő) parancsnoksághoz legkésőbb 
17.00 óráig beérkezzenek. A nagy távolságra 
utazók a leszerelési ünnepség napján is ú tbain- 
díthatók.

A 7 1970. (IV. 1.) Korm. számú rendelet vég
rehajtására  kiadott 23/1970. (HK 2.) HM számú 
utasításban és a ,.Ruházati Szolgálati U tasítási
ban foglalt feladatokat — az évszaknak megfe
lelő kimenőruházat, hálóruha és ágynemű le
adását kivéve — az ünnepséget megelőző na
pon kell végrehajtani.

A bevonultató és leszerelési ünnepség

16. A megyei hadkiegészítési és területvédel
mi (fővárosi hadkiegészítő)-, az egység- és a 
helyőrségparancsnokok a kiem elt ünnepségek 
végrehajtásához szükséges forgalomszabályo
zásról saját hatáskörükben intézkedjenek. Szük
ség esetén az MN hátországvédelmi parancsnok
tól kérjenek segítséget.

17. A bevonulási és leszerelési díszparancsol 
az MNVK mozgósítási és hadkiegészítési cso
portfőnök az MN Pol. Fcsf-ség ágit. prop. cso
portfőnökkel együttesen készítse el és m ájus 
25-ig jóváhagyásra honvédelmi m iniszter elv
társhoz terjessze elő.

A BM Határőrség bevonulási és leszerelési 
ünnepségének díszparancsát a BM Határőrség 
országos parancsnokának intézkedése alapján 
készítik és terjesztik a belügym iniszter elvtárs
hoz jóváhagyásra.

18. A központilag (kiemelt bevonultató és le
szerelési ünnepségek m egtartására) kijelölt me
gyei hadkiegészítési és területvédelm i (Fővárosi 
Hadkiegészítő), valam int helyőrségparancsnok a 
soron következő ünnepségekre kijelölt parancs
nokságok képviselőit az ünnepségekre hívják 
meg, és vonják be a szervező m unkába.

19. A bevonultató és leszerelési ünnepségre 
meghívottak vendéglátására az MN pénzügyi 
szolgálat főnök adjon ki intézkedést, a szigorú 
m értéktartás szem előtt tartásával.

Felső korhatárt elért hadkötelesek törlése a 
nyilvántartásból (obsitos búcsúztatás)

20. A tartalékos tiszteknek és tábornokoknak 
a hadkötelezettség felső korhatárának elérése 
után, a fegyveres erők tartalékállom ányából 
való ünnepélyes elbocsátását a m ár korábban 
kialakult rendnek megfelelően kell végezni.

21. A Honvédelmi Törvény értelm ében
— a hadkötelezettség felső korhatárának fel

emelése következtében;
—• a tartalékos honvédek, tisztesek, tiszthe

lyettesek és zászlósok nyilvántartásból való tö r
lésére első ízben 1982-ben kerül sor, am elynek 
ünnepélyessé tételére a leszerelési és bevonul
tató ünnepségek tapasztalatai alapján 1981-ben 
külön intézkedem.

22. A parancsnokok az ünnepségeket úgy 
szervezzék még. hogy a katonai szolgálat társa
dalmi megbecsülése ezúton is növekedjék. Fel
kérem a pártpolitikai szerveket, hogy a sajátos 
eszközökkel is tám ogassák a kitűzött célok 
valóraváltását.

23. Ez az intézkedés 1978. június hó 1. napján 
lép hatályba.

Oláh István altábornagy s. k.,
MN vezérkari főnök, 

miniszterhelyettes

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

15/1978. (BK 8.) számú 
intézkedése

az alkoholisták kötelező intézeti 
gyógykezelésével kapcsolatos rendőri 

feladatokról

Az 1974. évi 10. számú törvényerejű rendelet 
intézeti elhelyezésre irányuló kezdeményezési 
joggal ruházta fel a rendőri szerveket is.

E tevékenység fokozása, m eghatározott eset
ekben a tényállás minden lényeges körülm ényre 
kiterjedő m egállapításának elősegítése érdeké
ben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :
1. A rendőri szervek vezetői gondoskodjanak 

arról, hogy az állomány tagjai tegyenek az eddi-
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ginéi nagyobb erőfeszítéseket az alkoholisták 
felkutatása, gyógykezeltetése érdekében. Eljá
rásaik során — a büntető eljárás kivételével — 
minden esetben vizsgálják, hogy az eljárás alá 
vont, alkoholista életmódot folytató személy 
esetében fennállnak-e a törvényerejű  rendelet
be foglalt, kötelező intézeti gyógykezelés felté
telei. A feltételek megléte esetén az illetékes 
egészségügyi szervnél haladéktalanul kezdemé
nyezzék a gyógykezelés elrendelésére irányuló 
eljárás m egindítását.

2. Az egészségügyi szervek m egkeresésére — 
az eljárás elősegítése érdekében — az illetékes 
rendőri szerv küldje meg:

a) a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről 
szóló 4/1976. (VII. 24.) BM számú rendelet alap
ján jogerősen rendőri felügyelet a la tt álló, ki
tiltott, vagy rendőri felügyelettel együttesen ki
tilto tt személy ügyében hozott hatályban lévő 
elrendelő, meghosszabbító, illetve a 2 éven belül 
hozott m egszüntető határozatok egy-egy példá
nyát;

b) az 1968. évi I. törvény 91., 92., 93., 94., 95., 
96. és 97. §-ba ütköző közveszélyes m unkakerü
lés, üzletszerű kéjelgés, garázdaság, verekedés, 
botrányos részegség, veszélyes fenyegetés, ki
tiltás és rendőri felügyelet szabályainak meg
szegése, valam int a 17/1968. (IV. 14.) Korm. sz. 
rendelet 22. §-a alapján lerészegítés szabálysér
tése m iatt 2 éven belül hozott jogerős intézke
dés, illetve büntetést megállapító m arasztaló ha
tározat egy-egy példányát.

3. A rendőri szervek vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy az érin te tt állomány a jelen intéz
kedésből adódó feladatokat m egismerje és vég
rehajtsa.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatály
ba. Egyidejűleg az 50—9/52/1975. számú II; I. 
csoportfőnöki körlevél hatályát veszti.

Ladvánszky Károly s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Helyesbítés: A Belügyi Közlöny 1978. évi 7. szá
m ában m egjelent 5/1978. (VI. 3.) IM—EüM szá
m ú együttes rendelet aláírása helyesen: ,.Dr. 
M arkója Im re s. k., igazságügyminiszter, Dr. 
Schultheisz Emil s. k., egészségügyi m iniszter.”'

Kiadja: Belügyminisztérium Titkársága 

BM 78. 8. — 8426
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