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Miniszteri határozat

A Minisztertanács 
2024 1986. (XII. 29.) számú 

határozata
a „Kiváló Tűzoltó” kitüntető jelvény 

alapításának engedélyezéséről

1. A M inisztertanács engedélyezi, hogy a bel
ügym iniszter „Kiváló Tűzoltó” k itün tető  jelvényt 
alapítson.

2. A „Kiváló Tűzoltó” k itüntető  jelvény éven
te legfeljebb 100 fő részére adományozható és 
azzal 5000 forin t pénzjutalom  jár.

3. Ez a határozat a közzététele napján  lép ha
tályba: a 2021/1977. (VIII. 17.) Mt. h. számú ha
tározat ennek megfelelően kiegészül.

Czinege Lajos s. k.,
a M inisztertanács elnökhelyettese

Belügyminiszteri rendelet

A belügyminiszter 
5/1986. (XII. 28.) BM számú 

rendelete
a Polgári Fegyveres Őrség 

Működési és Szolgálati Szabályzatának 
módosításáról
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1. §

A 7/1977. (XII. 24.) BM számú rendelet m el
lékleteként k iadott Polgári Fegyveres Őrség Mű
ködési és Szolgálati Szabályzata Függelékének 
7. és 12. pontjá t - az érdekelt m iniszterekkel 
és országos hatáskörű szervek vezetőivel, vala
m int a Fővárosi Tanács elnökével egyetértésben 
- az e rendelet m ellékletében foglaltak szerint 
módosítom.*

2. §

Ez a rendelet 1987. január hó 1. napján lép 
hatályba, egyidejűleg az 1/1986. (II. 1.) BM szá
mú rendelet ha tá lyát veszti.

Dr. Kamara János s. k.,
belügym iniszter

Miniszteri utasítás

A honvédelmi miniszter
és

a belügyminiszter 
78/1986. (HK 31.) HM- BM számú 

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
a kutatási és fejlesztési tevékenység országos 

nyilvántartásáról szóló 30/ 1982. (VII. 19.)
MT számú rendelet végrehajtásáról

A kutatási és fejlesztési tevékenység országos 
nyilvántartásáró l szóló 30/1982. (VII. 19.) MT 
számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (4) 
bekezdésében foglalt felhatalm azás alapján - a 
M unkásőrség országos parancsnokával egyetér
tésben —, a következő u tasítást adjuk ki.

1 . §

Az utasítás hatálya k iterjed  a Honvédelmi Mi
nisztérium ra, a Belügym inisztérium ra és a M un
kásőrség Országos Parancsnokságra, ezek fel
ügyelete alá tartozó intézm ényekre, továbbá más 
azon intézm ényekre, amelyek a Honvédelmi Mi
nisztérium , a Belügym inisztérium , illetőleg a 
M unkásőrség Országos Parancsnokság megbízása 
alapján fo lytatnak haditechnikai kutatási és fe j
lesztési tevékenységet.

2. §

Az 1. §-ban m eghatározott szervek által foly
ta to tt haditechnikai kutatási és fejlesztési tevé
kenységet - az R. szabályai szerint - az MN

* A m ellékletet az érdekeltek közvetlenül kapják  meg.

Haditechnikai Fejlesztési Főnökségnek kell be
jelenteni.

3. §

(1) A bejelentést - az R.-ben m eghatározott 
esetekben - a Központi S tatisztikai H ivatal el
nöke által 27/1368/1982. szám ala tt e lrendelt be
jelentő lapon kell megküldeni.

(2) A bejelentést az utasítás hatálybalépésekor 
m ár folyam atban levő haditechnikai kutatási és 
fejlesztési tém ákról is meg kell tenni.

(3) A bejelentési kötelezettség alóli felm entést 
az illetékes m iniszter, illetve a M unkásőrség or
szágos parancsnoka adhatja  meg.

4. §

Ez az utasítás 1987. január 1-én lép hatályba.

Kárpáti Ferenc s. k., Dr. Kamara János s. k.,
honvédelmi m iniszter belügym iniszter

Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

5/1987. (BK 2.) számú 
i n t é z k e d é s e

egyes közúti közlekedési szabálysértések 
egységes helyszínbírságolási gyakorlatáról

Az egyes közúti közlekedési szabálysértések 
egységes helyszínbírságolási gyakorlatának ki
alakítása érdekében - a közúti közlekedési sza
bálysértést elkövetők felelősségrevonási gyakor
latának egységesítéséről és szigorításáról szóló 
6/1986. számú belügym iniszter-helyettesi intéz
kedéssel összhangban - kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A helyszíni bírság kiszabására jogosult rend
őri állom ány az intézkedés m ellékletében felso
rolt szabályszegések m iatt általában az abban 
m eghatározott összegű bírságot szabhat ki. Ettől 
e ltérn i csak kivételesen indokolt esetben, az eset 
összes körülm ényeire (elkövetés helyére, idejére, 
m ódjára, a cselekm ény súlyára, az elkövető sze
mélyére) tek in tette l lehet.

2. A rendőr-főkapitányság vezetője a megye 
(főváros) közlekedésbiztonsági helyzetét értékel
ve és arra  figyelem m el az egész megye területé
re kiterjedően a m ellékletben felsorolt egyes sza
bálysértéseket más összegű bírságkategóriába 
sorolhatja.
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3. Több szabályszegés esetén a bírság a hely
színi bírság legmagasabb összegét (ötszáz forint) 
nem haladhatja  meg.

4. A rendőr-főkapitányságok sa já t hatáskör
ben haladéktalanul lássák el az é rin te tt állo
m ányt az intézkedés m ellékletének és a rendőr- 
főkapitány által más összegű kategóriába sorolt 
egyes szabálysértéseket tartalm azó felsorolás ki
csinyített (kártyaszerű) fénym ásolt példányával.

5. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatály
ba, rendelkezéseit az é rin te tt személyi állom ány
nyal ism ertetni és visszatérően oktatni kell.

Ladvánszky Károly s. k.,
r. altábornagy 

m iniszterhelyettes

Az 5/1987. sz. belügym iniszter-helyettesi intézkedés
m elléklete

Egyes közúti közlekedési szabálysértések miatt
a helyszínen kiszabható bírság összegéről

A bírság összege 100,- forint

— ha a járm ű hatósági jelzése olvashatatlan, 
tak a rt vagy piszkos

[KRESZ 5. § (5) bekezdés]
— a kapaszkodó sáv kötelező igénybevételé

nek elm ulasztása
[KRESZ 36. § (9) bekezdés]
— a járm űvel a várakozás során a járdára  fel

feste tt folytonos fehér vonal átlépése
[KRESZ 3. § b) pont)
— a forgalomban résztvevő m otorkerékpár kö

telező kivilágításának elm ulasztása nappal és jó 
látási viszonyok között

[KRESZ 44. § (7) bekezdés]
— ha a közelben kijelölt gyalogos-átkelőhely 

van és a gyalogos nem azon halad át
[KRESZ 21. § (5) bekezdés első fordulat]

A bírság összege 200.- fo rin t

— hangjelzés indokolatlan adása
[KRESZ 30. §]
— biztonsági öv használatának elm ulasztása
[KRESZ 48. § (5) bekezdés]
— a járm űforgalom  elől elzárt terü letre  ráh a j

tás
[KRESZ 3. § b) pont]
— autóbusz forgalm i sáv tilto tt igénybevétele, 

autóbusz forgalmi sáv elhagyása m enetrendszerű 
autóbusszal vagy trolibusszal, ha a forgalom 
akadályozása nem  állapítható meg

[KRESZ 36. § (8) bekezdés]

— ha a gyalogos híd, alagút, aluljáró vagy fe
lüljáró úttestén  halad át, ha veszélyhelyzet nem 
jön létre

[KRESZ 21. § (9) bekezdés a) pont]

A bírság összege 300,- forin t

— álló járm ű kivilágításának elm ulasztása
[KRESZ 45. § (1) bekezdés]
— ha a gyalogos autópályán vagy autóúton 

közlekedik, ha veszélyhelyzet nem jön létre
[KRESZ 21. § (9) bekezdés e) és f) pontok]
— m otorkerékpár-bukósisak, illetve bukósisak 

viselésének elm ulasztása
[KRESZ 48. § (6) és (7) bekezdések]
— „Kötelező haladási irány” és „Kikerülési 

irány” jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása, ha 
súlyosabb szabálysértés nem valósult meg

[KRESZ 3. § b) pont]
— ha a járm űvezető a megfordulás, hátram e

net szabályait megszegi, ha veszélyhelyzet nem 
jön létre

[KRESZ 33. § (2) bekezdés]

A bírság összege 400,- forint

— tilos helyen megállás és várakozás, ha a for
galom akadályozása nem  állapítható meg

[KRESZ 3. § b) pont, 40. § (5) bekezdés, 41. § 
(1) és (2) bekezdések)

— ha a járm űvezető a táblával je lzett behaj
tási tilalm at megszegi

[KRESZ 3. § b) pont]
— ha a járm űvezető a „Jobbra bekanyarodni 

tilos” , „Balra bekanyarodni tilos”, „M egfordulni 
tilos” jelzőtáblákat figyelmen kívül hagyja, és 
veszélyhelyzet nem jön létre

[KRESZ 3. § b) pont]
— ha a gyalogos a lánc-, illetőleg csőkorlátot, 

sorom pót kinyitja, azon átmászik, a la tta  átbújik, 
illetőleg azt m egkerülve elzárt te rü le tre  (úttest, 
útszakasz, vasúti pálya stb.) lép

[KRESZ 21. § (9) bekezdés c) pont]
— ha a gyalogos az ú ttesten  halad át, annak 

ellenére, hogy a közelben gyalogos alul- vagy 
felüljáró van

[KRESZ 21. § (9) bekezdés g) pont]

A bírság összege 500,- forin t

— „Előzni tilos” és „Tehergépkocsival előzni 
tilos” jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása, ha 
veszélyhelyzet nem jön létre

[KRESZ 3. § b) pont]
— záróvonal átlépése, ha súlyosabb szabály- 

sértés nem valósult meg
[KRESZ 3. § b) pont]
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— „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblá
nál a megállás elm ulasztása, ha súlyosabb sza
bálysértés (pl. elsőbbségadás elmulasztása) nem 
valósult meg

[KRESZ 3. § b) pont]
— ha a járm űvezető szabálytalan vagy tilos 

helyen való megállással, illetve várakozással a 
forgalm at akadályozza.

Együttes intézkedés

Az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
szolgálatfőnök 

és a
Belügyminisztérium Országos 

Rendőr-főkapitányság közbiztonsági 
és közlekedési csoportfőnök 

2/1987. (HK 2.) számú 
e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s e

a közúti gépjármű-közlekedési balesetek közös 
helyszínelésének módszertani előírásairól

A M agyar Néphadsereg állom ányában bekö
vetkezett gépjárm ű-balesetek helyszínelésének 
szakszerű végrehajtása érdekében - a két szerv 
között m egállapodásban rögzített együttm űködés 
keretében - a rendőri és a katonai szervek által 
közösen végrehajtandó közlekedési balesethely
színelő tevékenység hatáskörére és módszerére 
kiadjuk az alábbi együttes

i n t é z k e d é s t :

I.

RENDELKEZÉSEK

1. Az együttes intézkedés hatálya k iterjed  a 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, vá
rosi rendőrkapitányságok közbiztonsági és köz
lekedési, valam int a BM  Forradalm i Rendőri Ez
red közterületi szolgálatot ellátó állom ányára és 
a velük együttm űködésben lévő katonai helyőr
ségparancsnokságokra, az általuk vezényelt ka
tonai gépjárm ű-baleseti helyszínelőkre.

2. Az együttes intézkedésben foglaltakat al
kalm azni kell:

a) A M agyar N éphadsereg tulajdonában vagy 
üzem eltetésében lévő járm űvek (harcjárm űvek) 
közlekedésével kapcsolatos azon közúti balese
teknél, ahol a baleset halált, szem élysérülést, 
vagy 15 000 F t-ot nyilvánvalóan meghaladó do
logi kárt okozott, illetve ha egyéb ok m iatt rend
őri intézkedés szükséges.

b) A M agyar Néphadsereg állom ányába tarto 
zó katonák és polgári alkalm azottak álta l veze
te tt m agántulajdonú járm űvek közlekedésével 
kapcsolatos m indazon közúti baleseteknél, ahol a 
baleset halált, vagy szem élysérülést okozott.

3. Az együttm űködés irányítását és felügyele
tét a Belügym inisztérium  részéről az Országos 
Rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közleke
dési csoportfőnök, a Honvédelmi M inisztérium 
részéről az MN páncélos- és gépjárm ű-technikai 
szolgálatfőnök szakirányító szerveik ú tján  gya
korolják.

Az együttm űködési feladatok koordinálását a 
rendőr-főkapitányságok, valam int az é rin te tt se
regtest (hadtest) parancsnokságok végzik.

Az együttm űködési feladatok végrehajtását a 
rendőrkapitányságok vezetői (Budapesten a 
BRFK közlekedési szervek vezetője) és az érin
te tt  helyőrségparancsnokok irányítják .

A helyszínelés m ódszertani előírásait a Bel
ügym inisztérium  Országos Rendőr-főkapitány
ság közbiztonsági és közlekedési csoportfőnöké
nek 9/1980. (BK. 12.) számú intézkedése tarta l
mazza, am elyet k iterjesztünk a közös baleset
helyszínelői tevékenységre is.

4. A közúti közlekedési baleset közös helyszí
nelésében részt vesznek:

a) A Belügym inisztérium  részéről:
— a baleset helyszínén intézkedő rendőr;
— a balesethelyszínelő és vizsgáló járő r;
— a helyszíni szemle bizottság.

b) A M agyar Néphadsereg részéről:
— a területileg illetékes helyőrségparancsnok 

által kijelölt, igazolvánnyal elláto tt hivatásos ál
lom ányú helyszínelő, helyőrségi gépjárm ű-főel
lenő r;

— az állom ányilletékes katonai szervezet ré
széről kijelölt bizottság, vagy kiküldött - hely
színelésre jogosult - gépjárm ű-főellenőr, el
lenőr.

5. Függőségi viszonyok a helyszínelés ideje 
a la tt:

a) Olyan közúti baleset helyszínelésénél, ahol 
katonai ügyész is jelen van, a helyszínelők, uta
sításai szerint kötelesek eljárni.

b) A rendőri és katonai helyszínelők között 
függőségi viszony nincs, a kölcsönös udvariassá
gi szabályok m egtartása kötelező. A baleset be
következési körülm ényeinek m egítélésében töre
kedni kell a helyszínen való közös álláspont ki
alakítására. A m ennyiben ez nem  vezetett ered
m ényre, azt az intézkedésről készített jegyző
könyvben, vagy jelentésben rögzíteni kell.

A helyszínelés szakszerű végrehajtásáért a 
helyszínelő rendőr (szemlebizottság vezetője), a 
katonai szolgálati érdekek védelm éért - fegy-
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ver, lőszer, titkos iratok biztosítása, stb. - a ka
tonai helyszínelő a felelős, ebben a tekintetben 
a helyszínen önállóan intézkedik.

c) Az állom ányilletékes katonai szervezettől 
kijelölt bizottság a helyszínelők részére utasítást 
nem adhat. A helyszínelés részvevői ugyanakkor 
kötelesek egym ásnak kölcsönösen segítséget 
nyújtani, a rendelkezésükre álló adatokat á tad
ni, az eredm ényesség érdekében a szükséges in
tézkedéseket m egtenni. M unkájukat a helyszíni 
intézkedés zavarása nélkül, a párhuzamosságot 
kerülve végezzék.

d) A katonai helyszínelők ellenőrzésére jogo
sult személyek észrevételeikkel, javaslataikkal 
segítsék a tevékenység szakszerűségét, a törvé
nyesség érvényesülését.

e) A rendőri helyszíni szem lebizottságnak a 
katonai helyszínelő tagja lehet, ilyen esetben a 
szem lebizottság vezetőjének utasításai szerint 
köteles tevékenységét végezni.

f) Közös helyszínelés esetén a katonai hely
színelő külön tevékenységet - pl. alkoholszonda 
alkalmazása, műszaki állapot vizsgálat, baleset
ben részes személyek m eghallgatása, szakértők 
értesítése, stb. - csak a rendőri helyszínelővel 
egyetértésben foganatosítson.

II.

RÉSZLETES FELADATOK

6. Az együttm űködésre kötelezett rendőri és 
katonai szervek vezetői kölcsönösen vegyék fel a 
kapcsolatot, állapodjanak meg az együttm űkö
désre, az értesítésadásra (összeköttetés), a segít
ségnyújtásra, az ügyeleti szolgálatokra, a hatás
körre és a terü leti illetékességre vonatkozó fel
adatokban, és azokat a 09/1982. MNVKF- BM 
h. számú együttes intézkedéssel összhangban 
1987. m árcius 31-ig együttm űködési tervben rög
zítsék.

7. A rendőrkapitánysági és helyőrségi ügyeleti 
szolgálatok, vagy a helyszínelők a hozzájuk be
je len te tt (tudom ásukra jutott) balesetekre vonat
kozó adatokat pontosítsák, vegyék nyilván tartás
ba és tegyenek eleget jelentési kötelezettségük
nek. H aladéktalanul és kölcsönösen közöljék az 
együttm űködő szervekkel a baleset bekövetke
zését, tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

8. A rendőri és katonai helyszínelők a legrövi
debb időn belül vonuljanak a baleset helyszíné
re. A kiérkezés sorrendjétől függetlenül kezdjék 
meg az elsősegélynyújtással, a helyszínbiztosí
tással, az értesítésadással és a további károk 
megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtá
sát. A helyszín m egbontása - az illetékes kato
nai szervvel egyeztetve - a rendőrség jogköre.

A helyszínre történő kivonulást - ha az nem 
já r  késedelemmel. - együttesen is végre lehet 
hajtani.

9. A helyszín biztosításához, a forgalom szabá
lyozáshoz, a baleset következm ényeinek felszá
molásához szükséges katonai erőket és technikai 
eszközöket a katonai helyszínelő az őt kirendelő 
helyőrségügyeletes szolgálattól kérje.

10. A helyszínelők a balesetben é rin te tt szemé
lyek (járművezetők, gyalogosok, utasok, tanúk) 
m eghallgatását lehetőleg közösen végezzék, az 
adatokat egyeztessék, illetve bocsássák egymás 
rendelkezésére.

Hasonlóan já rjan ak  el a baleset helyszínének 
felm érésénél, az úttesten, a járm űveken, szemé
lyeken, állatokon, tárgyakon keletkezett nyomok 
és rongálódások rögzítésénél, továbbá a bekövet
kezett károk becsült összegének m eghatározásá
nál. A baleset részeseinek és tanú inak  a helyszí
nen való v isszatartására a jogszabályban előír
tak  szerint intézkedjenek.

Felvilágosítást a balesetben é rin te tt személyek 
részére a KRESZ m egsértett pontja kérdésében 
adhatnak.

Az MN állom ányába tartozó személyek (gép- 
járm űvezető, gépjárm űparancsnok, utas) a bal
eset bekövetkezésével kapcsolatban adjanak fel
világosítást a helyszínelést végző rendőr, illetve 
a katonai gépjárm űbaleseti helyszínelők részére.

11. A katonai helyszínelő m inden esetben kü 
lön vizsgálja a M agyar N éphadsereg állom ányá
ba tartozó járm ű m enet- és szállítási okm ányai
nak meglétét, kitöltésük és vezetésük helyessé
gét, továbbá az igénybevételek rend jére  vonat
kozó szabályok betartását. Ezek eredm ényéről 
jelentésében külön térjen  ki.

12. A közúti közlekedési baleset helyszínén — 
ha arra  mód van - alkoholszondával ellenőrizni 
kell a balesetben részes járm űvezetőket és azo
kat a személyeket, akiknek m agatartása jelentő
séggel bírhat. Közös helyszínelés esetén az ellen
őrzést a rendőri helyszínelő végezze. A katonai 
gépjárm űben utazó személyek ellenőrzését a ka 
tonai helyszínelő a honvédelm i m iniszter 30/1986. 
(HK. 12.) HM szám ú utasítás előírásai szerint 
hajtsa végre.

13. A balesetben részes járm űvek műszaki á l
lapotának vizsgálatát - a biztonsági előírások 
m egtartásával - közösen és a rendőri helyszíne
lő irányításával végezzék. Ilyenek: a fék, ko r
m ány-, futóm ű, világító és fényjelző berendezé
sek stb. vizsgálata. Ez alól kivételek a „különle
ges haditechnikai eszközök” , am elyeknek m ű
szaki vizsgálatát külön kijelölt szakértő végezze. 
A vizsgálathoz szükséges, illetve rendelkezésre 
álló m űszereket és technikai eszközöket kölcsö
nösen használhatják.
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A katonai helyszínelő a balesetről önállóan is 
készíthet helyszínrajzot és fényképfelvételeket. 
A helyszíni intézkedésről készített okm ányokat 
szükség esetén bocsássák egymás rendelkezésére.

szükséges intézkedés m egtétele - járm ű őrzése, 
elszállítása, későbbi szakértői vizsgálatra történő 
biztosítása - a katonai helyszínelő ú tján  a hely
őrségügyeletes feladata.

14. Közúti közlekedési baleset ism eretlen ré 
szeseinek felkutatására  a rendőri helyszínelő já r 
őr intézkedjen. A katonai helyszínelő - ha a 
nyomok, a személyi és tárgyi bizonyítékok kato
nai járm űre, vagy a M agyar Néphadsereg állo
m ányába tartozó szem élyre utalnak - nyújtson 
segítséget a forrónyom on üldözés végrehajtásá
hoz, az ism eretlen elkövető felkutatásához. Erről 
a katonai járő r elöljárójának tegyen szóbeli je 
lentést, a baleseti jelentésében külön jelezze.

A baleset során elhunytak, valam int súlyos, 
életveszélyes sérülést szenvedett személyek hoz
zátartozóinak értesítését katona és polgári alkal
m azott esetén az állom ányilletékes katonai szer
vezet parancsnoksága végezze. Ennek m egtör
tén té t az intézkedő rendőr jegyzőkönyvben - a 
kiértesítést végző személy nevének, rendfokoza
tának, beosztásának, továbbá a k iértesíte tt sze
m élyének és hozzátartozói kapcsolatának meg
jelölésével - rögzítse.

Am ennyiben a M agyar Néphadsereg által üze
m elte te tt járm ű elszállítására az állom ányilleté
kes katonai szervezet parancsnoka a helyszíne
lés befejezése u tán  nem tud intézkedni, úgy a

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Az é rin te tt szervek vezetői gondoskodja
nak arról, hogy állom ányuk az együttes intézke
dés tarta lm át - oktatás keretében - m egism er
je és az egységes végrehajtás érdekében a szük
séges m értékben elsajátítsa.

16. Az együttes intézkedés a közzététele nap
ján lép hatályba.

M elléklet: K im utatás a közös helyszínelésben 
együttm űködő rendőri és katonai szervezetekről 
(Nyílt, 5 lap).

Sipula István s. k.,
mk. vezérőrnagy 

szolgálatfőnök 
MN fegyverzeti és technikai 

főcsoportfőnök helyettes

Tóth Ferenc s. k.,
r. vezérőrnagy 
csoportfőnök 
BM országos 

rendőrfőkapitány 
közbiztonsági 

és közlekedési helyettes

Melléklet a 2/87. számú MN PCGTSZF—BM ORFK KÖZB. ÉS KÖZL. CSF. együttes intézkedéshez.

K I M U T A T Á S
A közös helyszínelésben együttműködő rendőri és katonai szervezetekről

Fsz. Megyék
Rendőrkapitányságok

Közlekedési Közlekedési 
alosztállyal  alosztály nélkül

Katonai rend. 
alk. körlettel 

rendelk. katonai 
helyőrségek

Megjegyzés

1. Baranya Pécs Pécs PÉCS helyőrség alkalm azási
Mohács Komló körlet részben k iterjed  Tolna
Siklós Szigetvár megyére is.

2. Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét KISKUNFÉLEGYHÁZA hely-
Szabadszállás őrség alkalm azási kö rle t egy

Baja B aja része kiterjed Csongrád megyé-
Kalocsa Kalocsa re is.
K iskunhalas K iskunhalas
Kiskőrös Kiskőrös
Kiskunfél- Kiskunfélegy-
egyháza háza

3. Békés Békéscsaba Békéscsaba GYULA Közlekedési Alosztálya
Mezőkovács- szervezés alatt.

háza
Orosháza Orosháza
Szarvas Gyula
Szeghalom Békés
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Rendőrkapitányságok Katonai rend.
Fsz. Megyék Közlekedési

alosztállyal
Közlekedési 

alosztály nélkül

alk. körlettel 
rendelk. katonai 

helyőrségek
Megjegyzés

4. Borsod-Abaúj-
Zemplén

j
Miskolc
K azincbarcika
Mezőkövesd
Ózd
Sátoraljaújhely
Szerencs

Edelény
Encs
Leninváros
Sárospatak

Miskolc

5. Csongrád Szeged

Szentes
Makó

Hódmező
vásárhely

Csongrád

Szeged
Hódmező
vásárhely

Szentes

6. Fejér Székesfehérvár
D unaújváros
Bicske
Sárbogárd

Mór

Székesfehérvár

Sárbogárd
Ercsi

7. Győr-Sopron Győr
Sopron
Csorna
M osonm agyar

óvár

K apuvár

Győr

8. H ajdú-B ihar Debrecen
Berettyóújfalu
H ajdúnánás

Püspökladány
Hajdúböször
m ény

Hajdúszoboszló

Debrecen

9. Heves Eger
Gyöngyös
Heves Hatvan

Füzesabony

Eger
Gyöngyös
Hatvan

GYÖNGYÖS helyőrség alkal
mazási körlet egy része k ite r
jed Nógrád megyére is.

10. Komárom Tatabánya
Esztergom
Komárom

Tata
Oroszlány

Tata

11. Nógrád Salgótarján
Balassagyarm at

Rétság
Pásztó

Rétság

 12. Pest Budaőrs
Cegléd
Dabas
Gödöllő
Monor
Nagykáta
Ráckeve
Szentendre
Vác

Érd
Dunakeszi
Nagykőrös

Cegléd

Aszód

Szentendre
Vác

BUDAPEST helyőrségnek kato
nai rendészeti alkalm azási kör
lete nincs. 

13. Somogy Kaposvár
M arcali
Nagyatád

 Barcs

Kaposvár
M arcali
Nagyatád

NYÍREGYHÁZA helyőrség a l
kalmazási körlet egy része k i
terjedt Borsod-Abaúj-Zem plén
megyére is.

14. Szabolcs-
Szatm ár

Nyíregyháza
Kisvárda
M átészalka

N yírbátor
Fehérgyarm at
Vásárosnamény

Nyíregyháza

 15. Szolnok Szolnok
Jászberény
Karcag
Tiszafüred Mezőtúr

Törökszent-
miklós

 K unszentm árton 
Tiszafüred

Szolnok
Jászberény
Karcag
Mezőtúr MEZŐTÚR helyőrség alkalm a

zási körlet egy része kiterjed
Békés megyére is.
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Rendőrkapitányságok Katonai rend.
Fsz. Megyék Közlekedési

alosztállyal
Közlekedési 

alosztály nélkül

alkalm . körlettel 
rendelk. katonai 

helyőrségek
Megjegyzés

16. Tolna Szekszárd
Paks
Tam ási

Dombóvár
Bonyhád

Szekszárd

17. Vas Szombathely
Körm end
S árvár

Celldömölk
Kőszeg

Szombathely

18. Veszprém Veszprém
Ajka
Pápa
Tapolca

Balatonfüred
V árpalota

Veszprém

Pápa
Tapolca

V árpalota

19. Zala Zalaegerszeg
Keszthely
Lenti
Nagykanizsa

Zalaegerszeg
Keszthely
Lenti
Nagykanizsa

MEGJEGYZÉS: Rendészeti alkalm azási körlettel rendelkező határőr helyőrségek: 
Balassagyarm at, Csorna, Körm end, N yírbátor és Siklós.

Budapest. 1986. decem ber 30-án.

Jogesetek

354.
A járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés ha

tókörének törvénysértő meghatározása (Btk. 
188., 58. §, BK 107. sz.).

A városi bíróság tárgyalás mellőzésével hozott 
végzésével a terheltte l szemben ittas járm űveze
tés vétsége m iatt 80 napi tétel pénzbüntetést, 
m ellékbüntetésül pedig 1 év 8 hónapi járm űve
zetéstől eltiltást szabott ki. A pénzbüntetés egy 
napi tételének összegét 80 forin tban határozta 
meg.

A terhelt és védője kérelm ére ta rto tt tárgya
lás alap ján  hozott ítéletével a bíróság az em lített 
végzést hatályon kívül helyezte, a terhelte t bű
nösnek m ondotta ki ittas járm űvezetés vétségé
ben. Ezért főbüntetésül 80 napi téte l pénzbün
tetésre, m ellékbüntetésül pedig 1 év 8 hónapi 
idő tartam ra a ,,B”, ,,C" és „E” járm űkategóriába 
tartozó gépjárm űvek vezetésétől e ltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen bejelen tett ügyészi fellebbezés 
folytán e ljá rt megyei bíróság az első fokú ítéle
te t helyben hagyta.

Az irányadó tényállás szerint a terhe lt a vád
beli napon délután a tulajdonában levő m unka
géppel - lassú járm űvel - mezőgazdasági m un
kát végzett, és eközben szeszes ita lt fogyasztott, 
lassú járm űvét a m ár szeszes italtól közepes fok
ban befolyásolt állapotban vezette. Ezután á t
szállt a személygépkocsijába, am elyet szintén it
tasan vezetett. Ittassága következtében á tté rt a 
m enetirány szerinti bal oldalra, és o tt koccanás- 
szerű en, viszonylag kis sebességgel összeütközött

a vele szemben szabályosan közlekedő személy- 
gépkocsival. Az ütközés folytán személyi sérülés 
nem történ t. A terhelt vérében az elkövetéskor 
1,77 ezrelék véralkohol-koncentráció volt.

A jogerős ítélet ellen a m ellékbüntetés ható
körének téves m egállapítása m iatt em elt törvé
nyességi óvás alapos.

A terhelt az ittas járm űvezetést két különböző 
gépi m eghajtású járm űvel - egyfelől lassú já r
művel, m ajd ezt követően személygépkocsival is 
- m egvalósította.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető és K atonai Kol
légiuma 107. számú állásfoglalásának értelm ében 
a járm űvezetéstől eltiltás körének m éltányos
ságból történő korlátozása nem lehet olyan m ér
vű, amely ne zárná ki az elkövetőt annak a já r
m űnek vezetésétől, am ellyel a terhére  ró tt bűn- 
cselekm ényt elkövette.

A terhelt életkora, közlekedési és általános 
előélete, a közlekedésben részvétellel eredm é
nyesen elért igen magas teljesítm énye, valam int 
a kedvező személyi körülm ényei okot adnak 
olyan rendkívüli m éltányosságra, hogy - a cse
lekm ény nagyobb tárgyi súlya ellenére - a mel
lékbüntetés ne terjed jen  ki valam ennyi járm ű 
kategóriába tartozó közúti járm űre. Ezzel szem
ben a m ellékbüntetésnek nyilvánvalóan ki kell 
terjednie m inden olyan járm űre - a személy- 
gépkocsira és a lassú járm ű vezetésére —, 
am ellyel a terhelt bűncselekm ényt valósított 
meg.

A fentebb k ife jte ttek  értelm ében a Legfelsőbb 
Bíróság a terhelte t m ellékbüntetésül 1 év 8 hó
napra a ,,B” járm űkategóriába tartozó gépjár
művek, és a lassú járm űvek vezetésétől eltiltás
ra ítélte. (B. törv. IV. 1029/1985. sz.)

K iadja: Belügym inisztérium  Titkársága 

BM 87. 02. - 3116
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