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Miniszteri rendelet

Az egészségügyi miniszter 
és a belügyminiszter 

4/1980. (VI. 24.) EüM—BM számú 
együttes rendelete

a pszichotrop anyagok gyártásáról, 
feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, 

behozataláról, kiviteléről, raktározásáról 
és használatáról

A pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyez
mény kihirdetéséről rendelkező 1979. évi 25. szá
mú törvényerejű rendelet 5. §-ának (2) bekez
désében foglalt felhatalmazás alapján — az ér
dekelt m iniszterekkel egyetértésben — a követ
kezőket rendeljük:

l.§

Pszichotrop anyagnak kell tekinteni az 1979. 
évi 25. számú törvényerejű rendelettel kihirde
te tt „1971. évi Egyezmény a pszichotrop anya
gokról" (a továbbiakban: Egyezmény) alapján 
nemzetközileg pszichotrop anyagnak nyilvání
tott, továbbá a M agyar Népköztársaságban an
nak m inősített anyagokat, valam int azok bár
m ilyen töménységű folyékony hígításait, vagy 
szilárd készítményeit. A pszichotrop anyagok 
jegyzékeit e rendelet melléklete tartalmazza.*

2.§

Pszichotrop anyag gyártása, feldolgozása (a 
továbbiakban: előállítása), forgalomba hozatala, 
behozatala, kivitele (a továbbiakban: forgalom
ba hozatala), raktározása és használata — ezen

* A m ellékletet a M agyar Közlöny 1980. évi 43. szám a 
tartalm azza.
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anyagok ipari felhasználásától és az állatok be
fogására történő használatától eltekintve [Egyez
m ény 4. cikkének b) és c) pontja] — csak gyó
gyászati és tudom ányos szükségletek kielégíté
sét szolgálhatja.

3.  §

(1) A pszichotrop anyagok vonatkozásában a
felügyeletet és az ellenőrzést az egészségügyi 
m iniszter és a belügym iniszter — a (2) és (3) 
bekezdésben foglaltak szerint — együttesen lát
ja el. 

(2) Az Egészségügyi M inisztérium ügykörébe 
tartozik a szakmai felügyelet, ennek keretében:

— a pszichotrop anyagok e rendelet mellék
lete szerinti jegyzékeinek módosítása, illetőleg 
kiegészítése;

— a pszichotrop anyagok gyógyászatra tör
ténő rendelésének (felhasználásának), gyógy
szertári forgalmazásának és nyilvántartásának 
szabályozása;

— egyes m eghatározott pszichotrop anyagok 
tudományos célra történő beszerzésének enge
délyezése, felhasználásának és nyilvántartásá
nak szabályozása;

— a pszichotrop anyagok gyógyászati és tu 
dományos céltól eltérő alkalmazásának (felhasz
nálásának) engedélyezése;

— a pszichotrop anyagok előállításával és for
galomba hozatalával foglalkozó szervek ezirá
nyú nyilvántartási és adatszolgáltatási kötele
zettségének szabályozása és ellenőrzése;

— pszichotrop anyagot tartalm azó készít
ménynek — az Egyezmény 3. cikke alapján — 
az Egyezmény egyes rendelkezései alól történő 
mentesítése;

— az Egyezmény által előírt jelentések és sta
tisztikai adatszolgáltatások teljesítése, valam int

— a pszichotrop anyagok kivitelénél és be
hozatalánál követendő eljárás szabályozása.

(3) A Belügyminisztérium ügykörébe tartozik 
a rendészeti felügyelet és ellenőrzés, valam int 
egyes m eghatározott pszichotrop anyagok át
menő forgalmának a szabályozása, illetőleg en
gedélyezése.

(4) A pszichotrop anyag előállítására, forga
lomba hozatalára és raktározására vonatkozó 
engedélyt az Egészségügyi M inisztérium a Bel
ügym inisztériumm al egyetértésben adja meg.

4.  §

(1) A melléklet 1. számú jegyzékébe foglalt 
pszichotrop anyagok gyógyászati célra nem hoz
hatók forgalomba, felhasználásuk csak tudomá
nyos célra engedélyezhető. Ezen anyagok elő
állítása, forgalomba hozatala, beszerzése, elosz
tása, raktározása, valam int selejtezése és meg

semmisítése csak az Egészségügyi M inisztérium 
nak a nyilvántartás és adatszolgáltatás módját 
is szabályozó külön engedélyével történhet.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott anya
gok kivételével pszichotrop anyagnak az ipari 
felhasználás céljára, illetőleg az állatok befogá
sára történő [Egyezmény 4. cikkének b) és c) 
pontja] előállításához, forgalomba hozatalához, 
beszerzéséhez, elosztásához, valam int rak táro
zásához az Egészségügyi M inisztérium engedé
lye szükséges.

5.  §

(1) A melléklet II., III., IV. és V. számú jegy
zékébe foglalt pszichotrop anyagok előállításá
val, forgalomba hozatalával, valam int rak táro
zásával a gyógyszergyárak, a gyógyszernagyke
reskedelmi és a gyógyszerkülkereskedelmi vál
lalatok (a továbbiakban: vállalatok) foglalkoz
hatnak.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott anya
gok (készítmények) gyógyászati és tudományos 
célra történő raktározása, esetleges feldolgozá
sa, elosztása (forgalmazása) a gyógyszerellátás
ra h ivatott egészségügyi intézmények, szervek 
— ide értve a gyógyszertári központokat — va
lam int a fegyveres erők és a fegyveres testü le
tek egészségügyi anyagraktárainak feladatát ké
pezi.

6.  §

(1) A vállalat vezetője köteles a pszichotrop 
anyagok vállalaton belüli felügyeletét ellátó sze
m élyt és annak helyettesét (a továbbiakban: fe
lelős személy) kijelölni. Felelős személyként 
csak orvosi, gyógyszerészi, vegyészmérnöki, ve
gyészi vagy biológusi oklevéllel rendelkező sze
mély jelölhető ki.

(2) A felelős személy kijelöléséhez a vállalat 
köteles a Belügyminisztérium  előzetes hozzájá
rulását megszerezni. A vállalat javaslatához csa
tolni kell a javasolt személy oklevelét vagy an
nak hiteles másolatát.

(3) Amennyiben a vállalatnál a kábítószerfe
lelős és helyettesének kijelölése m ár megtör
tént, az (1) bekezdésben m eghatározott felelős 
személyt külön kijelölni nem kell, m ert a pszi
chotrop anyagokkal kapcsolatos feladatok ellá
tása a kábítószerfelelős feladatkörébe tartozik.

7. §

(1) A vállalat az Egészségügyi M inisztérium 
által előírt nyilvántartásokat köteles vezetni.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott nyilván
tartások alapján a vállalat köteles az Egészség- 
ügyi M inisztérium által előírt adatszolgáltatást 
felügyeleti szerve útján  teljesíteni.
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8. §

(1) A m elléklet II. számú jegyzékébe foglalt 
pszichotrop anyagok vállalat részéről történő 
raktározása, selejtezése és megsemmisítése te
kintetében a kábítószerekre vonatkozó rendel
kezéseket kell alkalmazni.

(2) A m elléklet III., IV. és V. számú jegyzé
kébe foglalt pszichotrop anyagok vállalat részé
ről történő raktározására, selejtezésére és meg
semmisítésére a gyógyszerekre vonatkozó ren
delkezések az irányadóak.

9 . §

(1) A vállalatok egymás között a m elléklet II. 
számú jegyzékébe foglalt pszichotrop anyagokat 
csak az 1/1968. (V. 12.) BM—E üM  számú együt
tes rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében megha
tározott módon rendelhetik meg, illetőleg ad
hatják  ki.

(2) Az 5. § (2) bekezdésében m eghatározott in
tézmények, szervek a melléklet II. számú jegy
zékébe foglalt pszichotrop anyagok m egrende
lése és kiadása vonatkozásában a 17. §-ban fog
lalt rendelkezéseket kötelesek alkalmazni.

(3) A m elléklet III., IV. és V. számú jegyzé
kébe foglalt pszichotrop anyagok megrendelése 
vagy szállítása tekintetében a gyógyszerekre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. §

(1) Az 5. § hatálya alá nem tartozó szervek 
tudományos kutatásaihoz (kísérleteihez) a mel
léklet II. számú jegyzékébe foglalt pszichotrop 
anyagok beszerzését egyedi kérelem alapján az 
Egészségügyi M inisztérium esetenként engedé
lyezheti.

(2) Az (1) bekezdés alapján beszerzett pszi
chotrop anyagok felhasználásáról az engedély
ben előírt nyilvántartást kell vezetni.

11. §

(1) A melléklet I. és II. számú jegyzékébe fel
vett pszichotrop anyagokat a M agyar Népköz- 
társaság területére behozni, illetőleg onnan ki
vinni csak az Egészségügyi M inisztérium által 
kiállított érvényes behozatali, illetőleg kiviteli 
engedély alapján lehet.

(2) Az engedély iránti kérelem nek tartalm az
nia kell a behozni, illetőleg kivinni szándéko-

zott pszichotrop anyag nevét és mennyiségét, 
az országot, ahonnan behozni, illetőleg ahová 
kivinni kívánják, végül az importáló, illetőleg 
exportáló vállalat nevét és címét.

(3) Kiviteli engedély csak abban az esetben 
adható, ha a kérelmező bem utatja a külföldi ál
lam érvényes behozatali engedélyét.

(4) A kiadott, de fel nem használt engedélyt 
a lejáratot követő 30 napon belül vissza kell kül
deni az Egészségügyi M inisztériumnak.

12. §

(1) A m elléklet I. és II. számú jegyzékébe fog
lalt pszichotrop anyagot tartalm azó küldem ényt 
a belföldi forgalom számára vagy behozatali elő
jegyzésben vámkezelni, illetőleg kiviteli ellen
őrzés alá vonni vagy kiviteli ellenőrzésben ke
zelni csak érvényes behozatali, illetőleg kiviteli 
engedély alapján lehet.

(2) A vámhatóság a m elléklet I. és II. számú 
jegyzékébe foglalt pszichotrop anyagok vámke
zeléséről köteles az Egészségügyi M inisztérium ot 
értesíteni.

13. §
V

(1) A melléklet III. számú jegyzékébe foglalt 
pszichotrop anyagok kivitele esetében a külde
ményhez csatolni kell az exportáló vállalat nyi
latkozatát. A nyilatkozatban fel kell tün tetn i:

a) a külföldi importáló és a m agyar exportáló 
vállalat nevét és címét;

b) a pszichotrop anyag (készítmény) megne
vezését és mennyiségét, készítmény esetében az 
abban foglalt pszichotrop anyag(ok) teljes mennyiségét 

;
c) a pszichotrop anyag(ok) nemzetközi szabad 

nevét, ennek hiányában annak a jegyzékben al
kalm azott elnevezését, valam int

d) a szállítás idejét.

(2) Az (1) bekezdésben m egjelölt nyilatkozat 
három példányát az exportáló vállalat köteles 
egyidejűleg az Egészségügyi M inisztérium nak 
megküldeni.

14. §

Személyes használatra szolgáló — a mellék
let I. számú jegyzékébe foglalt pszichotrop anya
gokon kívül — pszichotrop anyagot tartalm azó 
gyógyszerkészítmény, a gyógyászati szükségle
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te t  meg nem haladó mennyiségben, engedély 
nélkül szállítható.

15. §

A m elléklet I. és II. számú jegyzékébe fog
lalt pszichotrop anyagoknak a M agyar Népköz- 
társaság területén  történő átmenő forgalmának 
engedélyezése a Belügym inisztérium  hatásköré
be tartozik.

16. §

Valamennyi pszichotrop anyag előállítására, 
nagykereskedelmi és külkereskedelmi forgalm á
ra, selejtezésére és megsemmisítésére vonatko
zó m inden iratot (iratmásolatot) az irat kiállítási 
(érkezési) évét követő 5 évig meg kell őrizni.

17. §

A m elléklet II. számú jegyzékébe foglalt pszi
chotrop anyagok beszerzésére, rendelésére, ki
adására, tárolására, nyilvántartására, selejtezé
sére és m egsemmisítésére a kábítószerek gyó
gyászati célra rendelésének és gyógyszertárból 
kiadásának, valam int a gyógyszertárakban és 
gyógyintézetekben a kábítószerek beszerzésé
nek, kezelésének, nyilvántartásának, selejtezésé
nek és megsemmisítésének szabályozásáról szóló 
8/1977. (Eü. K. 7.) Eü M számú utasítás 1. §-ának 
(1)—(8) bekezdése, 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 8. §-a, 
9. §-ának (3) bekezdése, 10. §-ának (1) bekez
dése, 11—13. §-a, 14. §-ának (1) és (2) bekezdése 

, 15—27. §-a, valam int 29—31. §-a az irány
adó.

A közlekedés- és postaügyi miniszter 
12/1980. (VI. 24.) KPM számú 

rendelete
a közúti útvonalengedélyekről szóló 

10/1977. (XII. 21.) KPM számú rendelet 
módosításáról

A belügym iniszterrel és a M inisztertanács Ta
nácsi Hivatala elnökével egyetértésben az aláb
biakat rendelem :

1. §

A közúti útvonalengedélyekről szóló 10/1977. 
(XII. 21.) KPM számú rendelet 4. §-ának (8) be

18. §

A melléklet III., IV. és V. számú jegyzékébe 
foglalt pszichotrop anyagok beszerzésére, ren
delésére, kiadására, tárolására, nyilvántartásá
ra, selejtezésére és megsemmisítésére a gyógy
szerekre vonatkozó általános rendelkezéseket 
kell alkalmazni.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi ok
tóber hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg a kábítószer term elésé
nek, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba 
hozatalának, raktározásának és használatának 
szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM—EüM 
számú együttes rendelet 2. számú m ellékleté
ből az am fetam int és lizergidet, 3. számú mel
lékletéből pedig az am fetam int, az Aktedron in
jekciót és tab lettá t; továbbá az egyes gyógyszer- 
készítmények gyógyászati célra rendelésének és 
kiadásának, valam int a gyógyszertárban tö rté 
nő nyilvántartásának szabályozásáról szóló 30/
1978. (Eü. K. 25.) E üM  számú utasítás m ellék
letéből a Centedrin és Gracidin tab le ttá t törölni 
kell.

Dr. Schultheisz Emil s. k.
egészségügyi m iniszter

Benkei András s. k.
belügym iniszter

kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(8) A túlm éretes járm ű közlekedése — meg

határozott útvonalon és feltételek között — 
hosszabb időre (meghatározott időtartam ra vagy 
visszavonásig) is engedélyezhető.’’

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; 
rendelkezései a hatályba lépése után kiadott en
gedélyekre alkalmazhatók.

Pullai Árpád s. k.
közlekedés- és postaügyi m iniszter
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Legfőbb ügyészi utasítás

A legfőbb ügyész 
2/1980. számú 

utasítása

a bűncselekmények és egyes szabálysértések 
miatt felelősségre vont, 

a rendőrhatósági felügyelet és kitiltás hatálya 
alatt álló,

valamint a körözött személyek nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 

5/ 1977. (Ü. K. 6.) Legf. Ü. számú utasítás 
módosításáról*

1. A Belügyminisztérium  Nyilvántartó Köz
pont Bűnügyi Nyilvántartó Osztályának (a to
vábbiakban: BNy.) kezelt bűntettesek nyilván
tartásába („A” betűjelű nyilvántartás) való fel
vétel végett az ügyészi szervek a következő ese
tekben és a rendszeresített nyom tatványok kö
zül az alább m egjelölt nyom tatványokon köte
lesek értesítést adni a BNy. számára:

a) „Nyilvántartólap”, illetve „Értesítés” nyom
tatványon, ha a Btk. 71. § (1)—(2) bekezdései 
szerinti megrovást az ügyész foganatosítja [7/
1979. Legf. Ü. számú utasítás 17. § (3) bekez
dése és 39. § (6) bekezdése, valamint a 11/1979. 
Legf. Ü. számú utasítás 9. § (1) bekezdése].

b) ,.Nyilvántartási értesítés’’ nyom tatványon, 
ha a nyomozást az ügyészség — kegyelem, m int 
büntethetőséget m egszüntető ok m iatt — a Be. 
127. § (1) bekezdés b) pontja alapján megtagad
ja, illetve a Be. 139. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján megszünteti. Ugyanígy kell intézkedni 
azokban az ügyekben is, amelyekben a rendőr
ség járt el, de az ügyészség a rendőri javaslat
tól vagy határozattervezettől eltérően a fentiek 
szerint határozott.

c) Az előzetes letartóztatást elrendelő, illetve 
megszüntető határozat egy példányának meg
küldésével, ha az ügyész az előzetes letartózta
tást elrendelte, megszüntette, a nyomozó ható
ság előzetes letartóztatást elrendelő vagy meg
szüntető határozatát jóváhagyta.

d) „Ujjnyom ati kísérőlap” nyom tatványon, ha 
a büntető eljárás során az ügyészség — ide nem  
értve a rendőrség által hozott előzetes letartóz
tatást elrendelő határozat ügyészi jóváhagyását 
— a gyanúsított előzetes letartóztatását ren
deli el.

e) „Elfogatóparancs” nyom tatványon, ha az is
m eretlen helyen tartózkodó tettes ellen a Be.

* Az utasítást az 5/1977. (Ü. K. 6.) Legf. Ü. számú u ta
sítással egységes szerkezetbe foglalva közöljük. (A dőlt 
betűvel szedett rész a m ódosított szöveg.)

119. § (1) bekezdése alapján az ügyészség bo
csátott ki elfogatóparancsot.

2. Ha az ügyészség által elrendelt előzetes le
tartóztatás foganatosítása rendőrségi fogdában 
történik, az "U jjnyom ati kísérőlap” kitöltésével 
és a BNy-nek való megküldésével az illetékes 
rendőrkapitányságot, ha pedig büntetésvégre
hajtási intézetben, úgy a foganatosító bv. in té
zetet kell megbízni.

3. Az ügyészi szervek információ kérésre jo
gosultak a nyilván tarto tt összes adatokról.

4. Az információ kérés és tájékoztatás általá
nos szabályai a következők:

a) az ügyészi szerveknél az információ kérés
re jogosult az az ügyész, aki az ügy előadója, 
illetve az ügyészség vezetője;

b) az információ kérésre jogosult felelős a ka
pott információnak a kérésben m egjelölt célra 
történő felhasználásáért;

c) az információ kérés jogosultságának és cél
jának a kérésből ki kell tűnnie. Fel kell tü n te t
ni a kérő szerv pontos megjelölését, az adatké
résre jogosult olvasható aláírását, az okmányo
kat el kell látni a szerv bélyegzőjével;

d) előéleti információ csak a kérdezett és a 
nyilvántartásban szereplő személyek azonosít
ható személyi adatai alapján közölhető. Ezért a 
kérdezésben csak okmányokban rögzített ada
tok tüntethetők fel.

(Asszonyoknál csak leánykori néven lehet in
formációt kérni. Figyelm et kell fordítani arra, 
hogy az asszonyok férjük családi nevéhez kap
csolva használhatják saját utónevüket is. Ebben 
az esetben is leánykori nevük alapján kell az 
információt kérni.) Az információ kérés és a vá
lasz személyi adatainak kisebb eltérése esetén a 
személyazonosság tisztázása a kérdező szerv fel
adata ;

e) az információ kérésre jogosult szervek m in
den olyan eljárás alá vont személyt, akinek sze
mélyazonossága m egnyugtató módon csak u jj
nyomatok összehasonlításával állapítható meg, 
„U jjnyom atlap” egyidejű megküldése m ellett 
közvetlenül a BNy-nél kötelesek priorálni. Az 
„U jjnyom atlap” felvételéhez a területileg ille
tékes rendőrkapitányságok vagy büntetésvégre
hajtási intézetek segítségét kell kérni;

f) ha az inform ációt kérő szerv tudomása sze
rin t a kapott válasz a nyilvántartás hiányossá
gára utal (hibás, hiányos vagy téves adatok), a 
hiba helyesbítését és a helyesbített adatokat — 
tek in tet nélkül az értesítés közlésének módjá
ra — m inden esetben a BNy. írásbeli m egkere
sésével kell kérni. A megkereséshez a kifogásolt 
hiányos információt mellékelni kell.

5. Az információ kérése a következő módon 
tö rtén h e t:

a) Gépi úton, a területileg illetékes rendőr
főkapitányságra „Ügykezelés” címzéssel továb-
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bított és az utasítás 1. számú melléklete szerint 
kitö ltö tt kérdőjegyeken.

b) Indokoltan sürgős esetekben közvetlenül 
a BNy-től (kizárólag belügyi telefon vonalakon), 
a vidéki szervek részére géptávírón, illetve — 
személyes megjelenés m ellett — átadott „Kér- 
dőjegy”-en az alábbi esetekben:

— bűncselekmény elkövetésével alaposan 
gyanúsítható személy előállításakor az őrizetbe 
vétel, előzetes letartóztatás elrendelése kérdésé
ben való döntés céljából,

— bíróság elé állítás esetén,
— jelentős ügyekben indult nyomozás gyanú

sítottjainak ellenőrzése esetén,
— megyei (fővárosi) főügyész vagy helyettese 

engedélyével egyéb sürgős ügyekben.

A honvédelmi miniszter, 
a belügyminiszter, 

az igazságügyminiszter 
és a Munkásőrség országos parancsnoka 

együttes irányelve

a fegyveres erők és a fegyveres testületek 
hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról 

szóló 22/ 1971. (VI. 1.) Korm. számú 
rendelet alapján megállapított nyugdíjak 

folyósításának korlátozására, illetve az ez alóli 
mentesítésre vonatkozó szabályok egységes 

alkalmazására

A M inisztertanács 7/1980. (III. 8.) számú ren
delete értelm ében a 22/1971. (VI. 1.) Korm. szá
m ú rendelet alapján m egállapított nyugdíjak 
folyósításánál — e rendelet 35. §-ának (1)—(4) 
bekezdéseiben foglaltak m ellett — alkalmazni 
kell a nem fizikai m unkakörökben foglalkozta
to ttakra a társadalombiztosítási jogszabályok
ban (a 17 1975. (VI. 14.) MT számú rendeletet 
módosító 52 1979. (XII. 30.) MT számú rendelet 
7. §-ában és a 3 1975. (VI. 14.) SZOT számú sza
bályzatot módosító 1/ 1980. (I. 30.) SZOT számú 
szabályzat vonatkozó rendelkezéseiben) megha
tározott korlátozó szabályokat, illetőleg az ezek 
alóli m entesítésre vonatkozó előírásokat is.

A nyugdíjak folyósításának a fentiek szerinti 
korlátozására vonatkozó rendelkezések egysé
ges alkalmazására, illetőleg a korlátozás alóli 
m entesítésre irányuló kérelmek benyújtásának 
és engedélyezésének rendjére vonatkozó irány
elveket — a m unkaügyi m iniszterrel, a pénz
ügym iniszterrel és a Szakszervezetek Országos

6. Az adatszolgáltatás m értékére, az adott vá
laszokra és értesítésekre vonatkozó rendelkezé
seket a 2. sz. melléklet tartalm azza.

7. A bűnügyi nyilvántartás részletes szabá
lyait az 5/1979. (X. 14.) BM sz. rendelet tartal
mazza.

8. Az utasítás értelem szerűen a katonai 
ügyészségekre is vonatkozik, annak végrehajtá
sát a megyei (fővárosi) főügyészek és a katonai 
ügyészségek vezetői rendszeresen ellenőrizni kö
telesek.

Dr. Szíjártó Károly s. k.

Tanácsával egyetértésben — a következőkben 
állapítjuk meg.

I.

1. A fizikai m unkakörben foglalkoztatottak 
nyugdíjának folyósítása változatlanul a 22/1971. 
(VI. 1.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: 
R) 35. §-ának (1)—(4) bekezdései szerint tö rté
nik.

A nyugdíjm egállapító határozatban összeg
szerűen megjelölt foglalkoztatási keret (a to
vábbiakban: foglalkoztatási keret) felemelése 
iránti — a m unkáltató álta l megindokolt — ké
relem elbírálása és engedélyezése — az R 37. 
§-ában kapott felhatalm azásnak megfelelőén — 
továbbra is a fegyveres erő, illetve a fegyveres 
testület felett felügyeletet gyakorló m iniszter, 
illetőleg a M unkásőrség országos parancsnoka 
(a továbbiakban együtt: a testü let szerint illeté
kes miniszter) hatáskörébe tartozik. Ez vonat
kozik a nem fizikai m unkakörben dolgozó nyug
díjas foglalkoztatási keretének 30 000 Ft-ig tör
ténő felemelésére is. (Az R alapján nyugdíjban 
részesülők foglalkoztatása nem időbelileg [óra
kerettel], hanem  az elérhető kereset m eghatá
rozásával van korlátozva.

II.

1. A nem fizikai m unkakörben foglalkoztatott 
nyugdíjas nyugdíját a foglalkoztatási kereten 
belül addig kell folyósítani, amíg keresete a nap
tári év folyamán a 30 000 Ft-ot, de ezen belül 
is legfeljebb addig, amíg a naptári évben járó 
nyugdíj és kereset együttes összegének havi á t
laga a 10 000 F t-ot nem haladja meg.

Ez a korlátozás a nem fizikai m unkakörben 
foglalkoztatott azon nyugdíjasokra is vonatko
zik, akiknek nyugdíját az R 35. §-ának (4) be-
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kezdése, vagy a nyugdíjm egállapító határozat
ban megjelölt más rendelkezés alapján, kerese
tükre tek in tet nélkül folyósítani kellene.

2. Az R 35. § (3) bekezdésének megfelelően 
a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sé
rülés vagy a szolgálatból eredő betegség alap
ján m egállapított rokkantsági nyugdíj ötven 
százalékát akkor is folyósítani kell, ha a nem fi
zikai m unkakörben foglalkoztatott nyugdíjas 
keresete a naptári év folyam án a 30 000 Ft-ot, 
illetőleg a naptári évben járó nyugdíja és kere
sete együttes összegének havi átlaga a 10 000 
Ft-ot meghaladja.

III.

1. A II/ 1. pont szerinti korlátozás alóli fel
mentés a m unkáltató szerint illetékes m iniszter 
személyes hatáskörébe tartozik. M entesítési ké
relm et a m unkáltató  szerv vezetője nyú jthat be.

A m entesítések egy naptári évre szólnak.

2. Mentesítés csak abban az esetben adható, 
ha azt társadalm i érdek, a foglalkoztató m unka
feladatainak teljesítése, eredményes tevékeny
ségének, zavartalan működésének biztosítása 
indokolja. M entesíteni csak olyan nyugdíjast le
het, aki elism ert szakmai felkészültséggel és a 
m unkakör ellátásához szükséges képzettséggel, 
képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik. A sze
mélyre, névre szóló m entesítéseknél fontos an
nak mérlegelése, hogy a m unkafeladat teljesíté
sére kizárólag a szóban forgó nyugdíjas jöhet 
számításba és így alkalmazására, illetve a keret
összeg m eghatározott m értékű felemelésére fel
tétlenül szükség van.

3. A szolgálat felső korhatárának betöltése 
előtt nyugállományba helyezett, szolgálati nyug
díjban részesülő személynek — 55. életévének 
betöltése előtti m unkavállalása esetén — a nyug
díjfolyósítás korlátozása alóli m entesítéséhez a 
testület szerint illetékes m iniszter előzetes en
gedélyét kell kérnie.

4. A mentesítési kérelem benyújtására és el
bírálására egyebekben a M unkaügyi Közlöny
1980. évi 3. számában közzétett MüM—PM— 
SZOT irányelvekben foglaltak az irányadók.

5. A naptári évre vonatkozó m entesítési ké
relm eket általában m árcius 31-ig kell benyúj
tani.

Jogeset

Az ittas járművezetés kísérletét kell megál
lapítani, ha a szeszes italtól befolyásolt állapot
ban levő elkövető a gépi meghajtású járművet 
a közúton tolja és eredménytelenül kísérli meg

IV.

1. A jelen irányelvben nem érin te tt kérdé
sekben — így különösen a nyugdíj és a kereset 
együttes összegének számítása, valam int a nyug
díj szüneteltetése tekintetében — a társadalom - 
biztosítási jogszabályokat (a 17/1975. (VI. 14.) 
MT számú rendeletet módosító 52/1979. (XII. 30.) 
MT számú rendelet 7. §-a és a 3/1975. (VI. 14.) 
SZOT számú szabályzatot módosító 1/1980. (I. 
30.) SZOT számú szabályzat ehhez kapcsolódó 
rendelkezései) kell megfelelően alkalmazni.

2. Az R hatályba lépését megelőző jogszabá
lyok alapján m egállapított nyugdíjban részesülő 
személyek foglalkoztatásánál a társadalom biz
tosítási törvény és a végrehajtási jogszabályai
ban m egállapított rendelkezések az irányadók. 
A foglalkoztatási időkeret felemelését azonban 
továbbra is a testü let szerint illetékes minisz
tertől kell kérni.

V.

1. A nem fizikai m unkakörben foglalkoztatott 
nyugdíjas 1980. április 1. napja előtti keresetét 
a naptári év folyam án figyelmen kívül kell 
hagyni. Ennek megfelelően az 1980. április 1. és 
december 31. közötti időre a 30 000 Ft keretösszeg 

 időarányos részét, 22 500 Ft-ot, ezen belül 
a nyugdíj és a kereset együttes összegeként ha
vi átlagban 10 000 Ft-ot kell figyelembe venni.

2. Az 1980. évre vonatkozó m entesítési kérel
m eket haladéktalanul be kell nyújtani.

Budapest, 1980. június 19.

Czinege Lajos hadseregtábornok
honvédelm i m iniszter

Benkei András
belügym iniszter

Dr. Markója Imre
igazságügyminiszter

Borbély Sándor vezérőrnagy
a M unkásőrség országos parancsnoka

a motor beindítását [Btk 188. § (1) bek., 16. §,
17. § (2) bek.].

A járásbíróság a vádlott bűnösségét járm ű ön
kényes elvételének vétségében és alkalm atlan 
eszközzel elkövetett ittas járm űvezetés vétségé
nek kísérletében állapította meg, ezért halmaza
ti büntetésül pénzbüntetésre ítélte. A megálla
pított tényállás lényege a következő.
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A vádlott az esti órákban ittas állapotban 
használat céljából elvette a piactéren az ú t mel
lett parkírozó 2500 forint értékű segédmotoros 
kerékpárt. A vádlott a segédmotoros kerékpárt 
el akarta indítani, az elvétel helyétől m integy 
150 m éterre eltolta, ahol a rendőrjárőr igazol
ta tta  és vérvételre előállította.

A segédmotoros kerékpár egyébként műsza
kilag hibás volt, a sérte tt a délutáni órákban 
azért hagyta a piactéren, m ert azzal nem  lehe
te tt közlekedni.

A vádlott vérében a cselekmény elkövetése
kor 2,25 ezrelék alkoholkoncentráció volt, mely 
közepes fokú alkoholos befolyásoltságot ered
m ényezett, egyébként járm űvezetői engedéllyel 
nem  rendelkezett.

A vádlott azzal a m agatartásával, hogy más 
tulajdonában levő gépi m eghajtású járm űvet 
használat céljából a parkolóhelyről elvette, azt 
onnan bizonyos távolságig eltávolította, megva
lósította a Btk 327. §-ának (1) bekezdésébe ü t
köző járm ű önkényes elvételének vétségét.

Azzal a cselekményével pedig, hogy szeszes 
i ta ltó l  befolyásolt állapotban a közúti közleke
désre műszakilag alkalm atlan segédmotoros ke
rékpárral részt kívánt venni a forgalomban: el
követte a Btk 188. §-ának (1) bekezdésébe ütkö
ző ittas járm űvezetés vétségének a Btk 16. §-a 
szerinti kísérletét. M iután a gépjárm ű műszaki 
hibája m iatt gépi m eghajtással a közúti közle
kedésre alkalm atlan volt, a bíróság ezt a cse
lekm ényét a Btk 17. §-ának (2) bekezdése sze
rin t alkalm atlan eszközzel elkövetettnek minő
sítette.

Az ügy felülbírálata során a megyei bíróság 
az első fokú bíróság által m egállapított tény
állást helyesnek, hiánytalannak találta.

Ennek alapján nem  kétséges, hogy mint be
fejezett bűncselekmény a járm ű önkényes elvé
telének vétsége megvalósult, e cselekményben 
a vádlott bűnösségének megállapítása az anya
gi büntető jogszabályokat nem sértette, és a cse
lekmény minősítése is törvényes.

Am int azt az első fokú bíróság helyesen ál
lapította meg, az ittas járm űvezetés vétségének 
megvalósulása csak a kísérleti stádium ba jutott. 
E részében e cselekmény minősítése helyes, 
szükségtelen és indokolatlan azonban az ítélet 
rendelkező részében az alkalm atlan eszközzel el
követésre hivatkozás.

M indenkor a konkrét ügyben felm erült té 
nyek alapján lehet csak eldönteni, hogy az adott 
esetben megvalósult-e a gépjárm ű vezetése vagy

csupán a gépjárm ű mozgatása, helyzetváltozta
tása történ t-e  meg.

Az adott esetben a segédmotoros kerékpárnak 
m int gépi m eghajtású járm űnek a m otorja nem 
működött, s a vádlott ezt a m otorkerékpárt 
mozgatta, de kérdés, hogy ez a mozgatás olyan 
mérvű, illetve jellegű volt-e, m ely m ár a veze
tés fogalmába bevonható.

Az első fokú bíróság azt állapította meg tény
ként, hogy a vádlott a m otorkerékpárt az elvé
tel helyétől sík úton m integy 150 m éterre tolta 
el. Ezen az útszakaszon a vádlott megkísérelte 
a m otor betolással beindítását és kétszer a mo
torkerékpárra rá is ugrott, de próbálkozása nem 
volt sikeres. M egállapítható tehát az, hogy a 
vádlott a m otorkerékpáron ülve azzal egy-egy 
alkalommal csupán 1—2 m étert te tt  meg, ez
alatt pedig a járm űvet „vezetni” nem kellett, 
ekként a megyei bíróság is azt állapítja meg, 
hogy ez a m agatartás csak a motor beindításá
nak kísérletéig ju to tt, s ebből következően az 
ittas járm űvezetés sem befejezett bűncselek
mény, hanem  annak csupán kísérlete valósult 
meg.

Az első fokú bíróság szerint az ittas járm ű- 
vezetés kísérlete alkalm atlan eszközzel elköve
tettnek  minősül. A megyei bíróság megjegyzi, 
hogy ha egyáltalán a Btk 17. §-a (2) bekezdésé
nek alkalmazása szóba kerülhetne, akkor is az 
ún. alkalm atlan tárgyon való elkövetését és nem  
az alkalm atlan eszközzel elkövetést lehetne 
m egállapítani, az ittas járm űvezetést ugyanis 
m otorkerékpáron és nem  m otorkerékpárral le
het megvalósítani.

Az adott esetben közömbös, hogy a vádlott
nak m iért nem sikerült a segédmotoros kerék
pár m otorját beindítani, azért, m ert a m otor 
műszakilag hibás volt-e, vagy azért, m ert a vád
lott nem érte tt annak kezeléséhez. De közömbös 
az is, hogy a járm ű m otorja m űködött-e vagy 
sem, m ert — m int a megyei bíróság erre  m ár 
u talt — a járm ű járó motor nélkül, hosszan, fo
lyam atosan gurulva is gépjárm űnek tekinten
dő, ha a m otorja valam ilyen oknál fogva nem 
működik.

Erre tekintettel a megyei bíróság e cselek
m ény megnevezésénél az „alkalm atlan eszköz
zel” elkövetésre utalást — m int téves megálla
pítást, amelyet egyébként soha sem kell a cse
lekmény megnevezésénél megjelölni — mellőzte.

(Pécsi Megyei Bíróság 2. Bf. 687/1979. sz.)

K iadja: Belügym inisztérium  Titkársága 

MB 80. 7. — 0431

ÁBTL - 4.2 - sz.n.(BK.7) HM-MB-IM-MOP egy.ielv /8


