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Törvényerejű rendelet

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 
1984. évi 7. számú 

törvényerejű rendelete
a fegyveres erők és a fegyveres testületek

hivatásos állományának szolgálati viszonyáról 
szóló

1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet  
módosításáról

1. § A fegyveres erők és a fegyveres testületek 
hivatásos állom ányának szolgálati viszonyáról 
szóló, az 1976. évi I. törvénnyel, valam int az 
1974. évi 21. számú és az 1981. évi 33. számú 
törvényerejű rendelettel m ódosított 1971. évi 10. 
számú törvényerejű rendelet 15. §-ának (2) be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egy évet meghaladó illetm ény nélküli 
szabadság tartam a — a gyermekgondozás céljá
ból igénybe vett illetm ény nélküli szabadságot 
kivéve — nem szám ít be a várakozási időbe."

2. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k.,
a M agyar Népköztársaság a M agyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
elnöke titk á ra

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

23/ 1984. (BK 6.) számú 
utasítása

a Belügyminisztérium üdülőiben átmenetileg 
üresen maradó férőhelyek hasznosításáról

A Belügym inisztérium  üdülőiben átm enetileg 
üresen m aradó férőhelyek hasznosítására — a 
polgári alkalm azottak tekintetében a Közalkalma
zottak Szakszervezete egyetértésével — kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A Belügyminisztérium  (a továbbiakban: mi
nisztérium) üdülőiben az üzemelés (turnusok) idő
tartam a alatt az átm enetileg üresen m aradó fé
rőhelyeket az üdülőparancsnokok rövidebb pihe
nés céljára, térítés ellenében használatba adhat
ják.

2. Az átm enetileg üresen m aradó férőhelyek 
szervezett és egyéni igénybevételére telefonon,
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vagy más módon történő előzetes szobafoglalás 
m ellett — a 15/1981. (BK 8.) BM számú utasítás 
1—3. pontjai alapján — jogosultak:

a) a m inisztérium  szervei, az IM Büntetésvég
rehajtás, az Állami Tűzoltóság hivatásos és pol
gári állományú tagjai, nyugdíjasai;

b) az a) alpontban felsoroltakkal együtt azok 
hozzátartozói (házastárs, élettárs, gyermek, uno
ka, közös háztartásban élő szülő).

3. Az átm enetileg üresen maradó férőhelyek 
hasznosítása következtében a kedvezményes be
utalásban részesültek elhelyezésben, ellátásban 
hátrányt nem szenvedhetnek.

4. A térítési díjak napi összege:

a) felnőttek, önálló keresettel rendelkező gyer
mekek esetén:

reggeli 25,— Ft

ebéd 43,— Ft

vacsora 28,— Ft

szállás 24,— Ft

üdülőhelyi díj 2,— Ft

b) önálló keresettel 
esetén:

nem rendelkező gyermekek

reggeli 12 ,— Ft

ebéd 22,— Ft

vacsora 14,— Ft

szállás 12,— Ft

5. Am ennyiben a 2. a) alpontban felsorolt 
igénybevevő az előző naptári évben a 14 napos 
kedvezményes üdülést nem vette igénybe és ezt 
az állományilag (nyugdíjasoknál ellátásilag) ille
tékes üdülési felelős igazolja mind saját szemé
lye, m ind hozzátartozói u tán  térítésként a 4. pont 
szerinti díj 50% -át kell megfizetnie.

6. A BM Üdültetési és Gyerm ekneveltetési 
Osztály vezetője adjon ki intézkedést az üdülők 
felé a jelen utasítás végrehajtásának szabályozá
sára. 

7. Ez az utasítás 1984. július 1. napján lép ha
tályba, rendelkezéseit a személyi állománnyal is
m ertetni kell.

Dr. Pál Antal s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

és
a Közalkalmazottak Szakszervezete 

Elnökségének 
2/ 1984. (BK 6.) számú 

együttes irányelve

a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztéséről

A m unkahelyi demokrácia egyes kérdéseiről 
szóló 1049/1982. (XII. 15.) MT—SZOT számú 
együttes határozatban (a továbbiakban: együttes 
határozat), valam int a SZOT Elnökségének az 
együttes határozat m ellékletét képező Ú tm utató
jában (a továbbiakban: Útm utató) foglaltak vég
rehajtására — a M inisztertanács Tanácsi H ivata
la elnökével egyetértésben — kiadjuk az alábbi

i r á n y e l v e t  :

I .

Az irányelv hatálya

1. Az irányelv hatálya k iterjed a Belügyminisz
térium  szervei, valam int az állami tűzoltóság te
rületi szervei kinevezett és szerződéses polgári 
alkalm azottaira (a továbbiakban együtt: polgári 
állomány).

2. Az 1. pontban jelölt szerveknél a jelen együt
tes irányelvben foglaltakat a hivatkozott együttes 
határozat és annak m ellékletét képező Ú tm utató 
rendelkezéseivel — a helyi sajátosságokra figye
lemmel — együttesen kell alkalmazni.

II.

A munkahelyi demokrácia tartalma, 
rendeltetése és célja

3. A m unkahelyi demokrácia szerves része a 
szocialista demokráciának. Lehetővé teszi a pol
gári állom ányú dolgozóknak a m unkahelyi élet 
különböző kérdéseiben való tájékozódást, jogot 
biztosít az egyes döntések kialakításában való 
részvételhez és azok végrehajtásának ellenőrzé
séhez. Elősegíti az őszinte, közvetlen, alkotó jel
legű m unkahelyi légkör m egterem tését, a vezetők 
(parancsnokok) és a beosztott dolgozók közötti 
— a kölcsönös megbecsülésen alapuló — emberi 
kapcsolatok létrejöttét, a folyam atos együttm ű
ködést.

4. A m unkahelyi demokrácia rendeltetése és 
célja a polgári állomány szocialista tudatának,
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társadalm i aktivitásának, felelősségérzetének fej
lesztése, a belügym inisztérium i szervek előtt álló 
feladatok m ind magasabb szintű megoldása, a 
m unka- és életkörülm ények javítása, továbbá az 
ügymenet, valam int az ügyintézés egyszerűsítése 
érdekében.

5. A belügyi feladatokból, a fegyveres erők és 
testületek jellegéből adódóan az egyes m unkahe
lyeken, m unkaterületeken, a m unkahelyi demok
ráciát úgy kell továbbfejleszteni, hogy az szerve
sen illeszkedjék az összbelügyi követelmények 
rendszerébe.

III.

A munkahelyi demokrácia fórumrendszere, 
a közvetlen és a képviseleti fórumok hatásköre 

és működési rendje

6. Polgári állom ányt foglalkoztató belügym i
nisztériumi szerveknél az együttes határozatban 
szabályozott fórum okat helyileg differenciáltan 
kell létrehozni, illetve m űködtetni, figyelemmel 
arra. hogy azok igazodjanak a feladatok és a szer
vezet sajátos tagozódásához.

7. Az együttes határozat eredm ényes végrehaj
tása szükségessé teszi, hogy a vezetés helyi rend
jébe beépüljenek a m unkahelyi demokrácia fó
rumai.

8. Az együttes határozat alapján a dolgozók 
közösségét, illetve képviseleti szerveit vélem é
nyezési, kezdeményezési, egyetértési, döntési, va
lam int ellenőrzési jog illeti meg.

9. Polgári állom ányt foglalkoztató belügym i
nisztérium i szerveknél a m unkahelyi demokrácia 
fórum ai:

a) m unkaértekezlet;

b) term elési tanácskozás;

c) összevont szakszervezeti taggyűlés, vagy a 
bizalmiak testü letei, illetve a m unkahelyi bizal
miak testü lete ;

d) szakszervezeti bizottság;

e) szakszervezeti csoporttaggyűlés, vagy csoport 
megbeszélés;

f) m unkakollektíva (munkacsoport, m unkabri
gád, szocialista brigád) vezetők, vagy küldötteik 
tanácskozása;

g) m unkakollektíva (munkacsoport, m unkabri
gád, szocialista brigád) értekezletek;

h) rétegtanácskozások.

10. Az egyes fórumok esetenkénti összehívását 
kezdem ényezhetik:

a) az illetékes szakmai vezetők (parancsnokok);

b) a dolgozók, am ennyiben igénylik az adott 
tém a m egvitatását;

c) a megfelelő szintű szakszervezeti szerv ve
zetője. Am ennyiben a javasolt tém a a dolgozók 
érdekvédelmével és m unkakörülm ényeivel kap
csolatos, a megfelelő szintű fórum ot az illetékes 
vezető (parancsnok) köteles összehívni.

11. M unkaértekezletet (osztály-, alosztály-, cso
portértekezlet) a szerv valam ennyi polgári állo
m ányú dolgozója részvételével azoknál a szervek
nél — szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal — kell összehívni, ahol nem termelő 
jellegű tevékenység folyik (pl.: egészségügyi, 
ügyviteli m unkaterületeken).

12. M unkaértekezleteken a polgári alkalmazot
takat érintő körben napirendre kell tűzni:

a) egy időszak m unkájának értékelését, a leg
fontosabb aktuális feladatok ism ertetését, továb
bá az adott időszakban tö rtén t ellenőrzés meg
állapításának m egtárgyalását;

b) időszerű jogszabályok, belügyi rendelkezé
sek, iránym utatások egységes értelmezését, alkal
mazásuk problém áinak m egvitatását, jelentős á t
fogó rendelkezés-tervezetek előzetes vélem énye
zését;

c) ahol hatósági feladatokat is végeznek, ott a 
hivatal és az állampolgárok kapcsolatainak, az 
ügyintézés helyzetének elemzését, az ezzel kap
csolatos feladatok m eghatározását;

d) a dolgozók m unkakörülm ényeit (m unkafel
tételek, m unkarend, m unkamegosztás stb.) érin
tő intézkedések előzetes megbeszélését;

e) a szakmai továbbképzés helyzetét, felada
tait;

f) a munkafegyelem, a m unkahelyi légkör ak
tuális kérdéseinek m egvitatását;

g) továbbá a m unkával kapcsolatos m inden 
olyan kérdést, am elyet a m unkahelyi vezető (pa
rancsnok) véleményezés céljából a fórum  elé te r
jeszt.

13. Termelési tanácskozást valam ennyi polgári 
állományú dolgozó részvételével azoknál a szer
veknél kell évente legalább egy alkalommal ta r
tani, ahol term elő jellegű (pl.: javító karbantartó , 
illetve tároló jellegű) tevékenységet folytatnak. 
A term elési tanácskozásokon a 12. pontban fel
soroltakon túlm enően a term eléssel kapcsolatos 
feladatokat kell m egtárgyalni.

14. A m unkaértekezlet és a term elési tanácsko
zás a napirend tém ájától függően, a hivatásos ál
lom ányúak bevonásával együttesen is m egtart
ható.

15. M unkaértekezlet, vagy term elési tanácsko
zás hatásköre: vélem ényezi a m unkaterv terveze
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teket, azok módosításait, valam int a m unkavég
zéssel kapcsolatos m inden olyan kérdést, am elyet 
a vezető (parancsnok) véleményezés céljából a 
m unkaértekezlet (termelési tanácskozás) elé te r
jeszt.

16. Az összevont szakszervezeti taggyűlést, il
letve a bizalmiak testü letét (munkahelyi bizalmi 
testületet) a dolgozók élet- és m unkakörülm énye
it érintő legátfogóbb tervezési, gazdasági kérdé
sekben való döntéshez kell összehívni.

17. Az összevont szakszervezeti taggyűlés, il
letve a bizalmiak testületének (ahol önálló szak- 
szervezeti alapszervezet nincs, ott a m unkahelyi 
bizalmi testület, vagy a szakszervezeti csoport
taggyűlés) hatásköre:

véleményezi:
a) a szervezet, vagy egység m unkájáról, tevé

kenységéről szóló éves (több éves) beszámolóból 
a polgári alkalm azotti állom ányt érintő részt;

b) a m unkáltató által m eghirdetett anyagi, vagy 
erkölcsi elismeréssel járó pályázatokat;

c) a dolgozók nagyobb csoportját érintő m un
káltató intézkedések tervezetét;

egye té rt:
d) a dolgozók élet- és m unkakörülm ényeit érin

tő m unkahelyi szabályozások kialakításával, il
letve módosításával;

e) az évenkénti bérfejlesztés és jutalm azás főbb 
helyi elvei és arányai kialakításával.

18. A szakszervezeti bizottság az összevont 
szakszervezeti taggyűlés (bizalmi testületi ülés) 
között a m unkahelyi demokrácia fórum aként m ű
ködik, együttm űködve a szerv vezetőjével (pa
rancsnokával), s ellátja a dolgozók képviseleté
ben a hatáskörébe tartozó feladatokat, illetőleg 
gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogait.

19. A szakszervezeti bizottság hatásköre:

véleményezi:
a) a szociális és kulturális ellátásra vonatkozó 

helyi szabályozásokat;

egye té rt:
b) a dolgozók élet- és m unkakörülm ényeit érin

tő különböző m unkahelyi szabályozások kialakí
tásával és azok módosításával;

c) az évenkénti bérfejlesztés és jutalm azás fel- 
használásának főbb elveivel és arányainak kiala
kításával;

d) a m unkaverseny (munkamozgalmak) helyi 
feladatainak értékelésével;

e) a külön jogszabályban m egállapított k itün
tetések odaítélésével, címek adományozásával.

20. A szakszervezeti bizottságnak kell gondos
kodni arról, hogy az összevont szakszervezeti tag

gyűlés, illetve a bizalmiak testü lete elé kerülő 
tém ák (előterjesztések) a vélem ényével együtt 
kellő időben eljussanak a szakszervezeti csopor
tokhoz, s ott érdem i módon kerüljenek m egvita
tásra.

21. A szakszervezeti csoporttaggyűlés, vagy 
csoport megbeszélés az érdekeket, vélem ényeket, 
javaslatokat egyezteti és az összegzett többségi 
álláspontot a szakszervezeti bizalmi ú tján  továb
bítja a szakszervezeti bizottsághoz.

22. Azokban az esetekben, amikor az összevont 
szakszervezeti taggyűlés, vagy szakszervezeti cso
porttaggyűlés (csoport megbeszélés) a m unkahelyi 
demokráciával összefüggő tém ákat tárgyal, biz
tosítani kell azon a nem szakszervezeti tag dol
gozók részvételét is.

23. A m unkakollektíva (munkacsoport, m unka
brigád, szocialista brigád) vezetők, vagy küldöt
teik tanácskozása, hatásköre:

a) a tervek m egvalósítását segítő helyi célok 
m eghatározása;

b) a végrehajtás módszereinek kialakítása;
c) a vállalások (felajánlások) értékelése;
d) a brigádmozgalom helyzetének elemzése;
e) a problémák, javaslatok m egvitatása;
f) a javaslattétel (a szakmai vezetők és a szak- 

szervezeti szerv által m eghatározott keretszám ok 
alapján) erkölcsi elismerések, kitüntetések ado
mányozására.

24. A m unkakollektíva (munkacsoport, m unka
brigád, vagy szocialista brigád) értekezleteken a 
m unkaverseny-mozgalom  helyi céljaival össze
függésben kialakítják a kollektívában dolgozók 
feladatait, illetve vállalásaikat, részt vesznek a 
teljesítm ények értékelésében, javaslatot tesznek 
az elismerések, kitüntetések adományozására. 
Döntenek a kollektívák anyagi elism eréseként 
ju tta to tt összegek felhasználásáról, illetve szemé
lyek szerinti felosztásáról.

25. A rétegtanácskozások m egtartására form ai
lag a m unkaértekezlet, illetőleg a term elési ta
nácskozás működési rendje szerint kerülhet sor.

26. A rétegtanácskozások hatásköre: olyan kér
dések m egvitatása, amely nem tartozik más kép
viseleti fórum  hatáskörébe. (Ilyenek lehetnek a 
nők, a fiatalok, a törzsgárda tagok, az újítók, a 
szocialista brigádvezetők stb. számára rendezett 
tanácskozások, a különböző szakmai napok ta r
tása.)

27. Mindazon ügyekben, amelyekben a fóru
m oknak véleményezési joga van, a kezdem énye
zési jog is megilleti az illetékes fórum okat.

28. Az egyes m unkahelyi dem okratikus fóru
mok konkrét hatáskörét, működési rendjét a bel
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ügym inisztériumi szerv vezetője (parancsnoka) 
helyileg, a társadalm i szervekkel egyetértésben 
határozza meg és azt a helyileg illetékes szak- 
szervezeti szervvel együttes m egállapodásban 
rögzítik. A fórum  m egtartásának konkrét idő
pontját a szerv éves szakmai m unkatervében kell 
m eghatározni.

29. A m unkahelyi szakszervezeti vezető testü
letek (tisztségviselők) feladata, hogy

a) segítsék a m unkaszervezetek korszerűsítését, 
a hatáskörök folyamatos, ésszerű decentralizálá
sát, az információs rendszer továbbfejlesztését;

b) legyenek figyelemmel arra, hogy a m unka
helyi demokrácia fórum ainak hatáskörébe tarto 
zó és a dolgozókat érintő m inden lényeges kér
dés eldöntésében biztosítva legyen a dolgozók (il
letve képviseleti szerveik) érdem i részvétele;

c) oktatással, m ódszertani ajánlásokkal készít
sék fel a dolgozókat, valam int a tisztségviselőket 
jogaik érvényesítésére, kötelességeik pontos tel
jesítésére, a demokratizmus gyakorlására;

d) gondoskodjanak a sajá t szervezeti kereteiken 
belül létrehívott fórumok rendeltetésszerű m ű
ködtetéséről;

e) segítsék és ellenőrizzék a dem okratikus fó
rumok érdemi m unkáját.

IV.

Vezetők (parancsnokok) feladatai és felelőssége

30. A 9 a—b) pontban szereplő fórumok meg
tartása az illetékes vezető (parancsnok) feladata. 
Az ő kötelessége a beszámoló elkészítése, az ösz- 
szehívás, a válaszadás a felm erült problém ákra, 
javaslatokra. A polgári állomány által felvetett 
azon észrevételekre, am elyekre válasz azonnal 
nem adható, a panaszok és közérdekű bejelenté
sek intézésére vonatkozó jogszabályok szerint 
kell tájékoztatást adni.

31. A m unkahelyi demokrácia feltételeinek biz
tosítása a vezetők (parancsnokok) m unkaköri 
feladata. Ennek érdekében a vezetők (parancsno
kok) a tanácskozások, értekezletek szervezését, 
előkészítését a szakszervezeti szervekkel közösen 
végezzék és igényeljék a párt-, valam int a KISZ- 
szervezetek segítségét is. M inden vezető (parancs
nok) felelős azért, hogy a szervénél megvalósul
janak a m unkahelyi demokrácia m inél szélesebb 
körű kibontatkozásához, továbbfejlesztéséhez 
szükséges feltételek.

32. A m unkahelyi demokrácia fórum ain rend
szeresen és aktívan vegyenek részt megfelelő tá 
jékozottsággal és döntési joggal rendelkező veze

tők (parancsnokok). Valamennyi fórum on kívá
natos a társadalm i szervezetek képviseletének 
biztosítása, valam int a tárgyalt kérdések súlyá
nak megfelelően az elöljáró szervek, illetőleg a 
társadalm i szervezetek magasabb szintű képvise
lőinek a meghívása.

33. A m unkahelyi demokrácia érvényesülése 
érdekében a szakmai vezetők (parancsnokok) az 
érvényben levő jogszabályoknak, belügyi rendel
kezéseknek, iránym utatásoknak megfelelően kö
telesek együttm űködni az irányításuk ala tt álló 
szerv valam ennyi szakszervezeti szervével m ind
azokban a kérdésekben, amelyek a polgári állo
m ány munkavégzésével, m unkakörülm ényeivel, 
erkölcsi és anyagi elismerésével, továbbá a szo
ciális és a kulturális ju ttatásokkal és érdekeinek 
védelmével kapcsolatosak.

V.

Vegyes rendelkezések

34. A tanácskozásokon és az értekezleteken 
jegyzőkönyvet kell vezetni. A résztvevők kezde
ményezéseire és javaslataira adott választ, vagy 
döntést az illetékes belügym inisztérium i szerv 
vezetője (parancsnoka) a jegyzőkönyvre (zára
dékként) vezeti rá és köteles annak tartalm át az 
érintettekkel a tanácskozás (értekezlet) m egtar
tását követő 15 napon belül ism ertetni. A külön 
vizsgálatot igénylő észrevételekre, javaslatokra 
15 napon belül írásban kell választ adni.

35. A belügym inisztérium i szervek vezetői az 
illetékes szakszervezeti szervekkel közösen tek in t
sék át — a párt-, és KISZ-szervezetek vezetőinek 
vélem ényét is kikérve — a m unkahelyi demok
rácia érvényesülésének jelenlegi helyzetét, vizs
gálják meg a továbbfejlesztés irányait, lehetősé
geit és annak alapján 1984. szeptem ber 1-ig mó
dosítsák, vagy alakítsák ki a helyi együttes meg
állapodásokat. A szóban forgó megállapodások 
1— 1 példányát a BM Terv- és Pénzügyi Csoport- 
főnökséghez, és az illetékes felsőbb szakszervezeti 
szervhez kell megküldeni.

36. Ez az együttes irányelv kiadása napján lép 
hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a M agyar 
Népköztársaság Belügym iniszterének és a Köz- 
alkalm azottak Szakszervezete Elnökségének 1/
1980. (BK 6.) számú együttes irányelve. Az együt
tes irányelv rendelkezéseit az érin te tt állo
m ánnyal ism ertetni kell.

Dr. Horváth István s. k., Dr. Prieszol Olga s. k.,
belügym iniszter K özalkalm azottak

Szakszervezete fő titkára
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Jogesetek

431.
I. A halálos közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége miatt kiszabott szabadságvesztés végrehaj
tásának felfüggesztése a kifogástalan közlekedési 
előéletű olyan vádlottal szemben, akinél a gondat
lanság foka a balesetnél döntő szerepet játszó mű
szaki hiányosságok mellett csekélyebb volt [Btk. 
187. § (2) bek., 89. §].

II. A közúti járművezetéstől eltiltás mellékbünte
tés alkalmazásának nincsen helye az olyan sze
méllyel szemben, akinek a közlekedési fegyelme 
egyébként kifogástalan, és csak eseti jellegű mulasz
tás terheli a baleset bekövetkezésében (Btk. 58. §).

A járásbíróság a terhelte t halálos közúti bal
eset gondatlan okozásának vétségében m ondotta 
ki bűnösnek, és ezért 1 évi és 6 hónapi szabad
ságvesztésre. valam int a közúti járm űvezetéstől 
2 évi eltiltásra ítélte.

A m egállapított tényállás lényege szerint a 
terhelt 1953-ban szerzett hivatásos vezetői jogo
sítványt, és m integy 800 000 kilom étert vezetett 
ezideig balesetm entesen. 1966 óta dolgozik a gép
gyárnál, ahol átlagot meghaladó m unkája elis
m eréseként többször kapott dicséretet, ju talm at 
és kétszer ,,Honvédelmi érdem érem ” k itün tetés
ben is részesült. A balesetet okozó gépkocsi m ű
szaki állapotát ismerte, azt m ár m integy 6000 
km -en keresztül vezette.

A vádbeli napon délután az általa vezetett kis 
tehergépkocsit a „K ertbarátok” boltja közelében 
olyan úton állította meg, amely ú ttest ott m in t
egy 3%-os lejtésű. Amikor kiszállt, nem rögzí
te tte  kellően kézifékkel a gépkocsit, és a sebes
ségváltót sem helyezte fokozatba. Ezért a rövid 
időre őrizetlenül hagyott gépkocsi az enyhe lej
tőn gurulni kezdett, m ajd m integy 90 m éternyi 
haladás u tán a kb. 30 km /óra sebességre fel
gyorsuló járm ű az ú ttest bal oldalára á ttért, és 
elütötte a szabályszerűen kerékpáron közlekedő 
sértettet, aki súlyos sérülései m iatt a kórházba 
szállítás u tán meghalt.

Az eljárás során m egállapítást nyert, hogy a 
kéziféket m űködtető bowden állapota nem felelt 
meg a biztonsági előírásoknak, 30—35% -ban sza
kadozott, sérü lt volt, m ert a vezetőpersely hiány
zott, és azt az alváz kidörzsölte. A rögzítőfék hi
báit azonban — az ilyen jellegű hiányosságokat 
szakértelme folytán feltétlenül felismerő terhel
ten túlm enően — a gépkocsit üzemeltető vállalat 
karbantartó  m űhelyében m ár korábban kellett 
volna észlelni és m egszüntetni. Mindezek ellené
re a gépkocsi a kézifék teljes behúzása esetén 
rögzíthető lett volna.

A megyei bíróság az első fokú ítéletet helyben 
hagyta.

Az e ljárt bíróságok határozatainak a büntetést 
kiszabó része ellen em elt törvényességi óvás ala
pos.

I. A terhelt m integy 30 éve rendszeresen és 
balesetm entesen vesz részt a közúti forgalomban, 
tehát közlekedési előélete m aradéktalanul kifo
gástalan. Mindez azt igazolja, hogy a vonatkozó 
közlekedési előírásokat mindig kom olyan tiszte
letben tarto tta, azok figyelem bevételével dolgo
zott. M unkáját egyébként is átlagon felüli mó
don — kitüntetésekkel is elism erten — végzi.

Kétségtelen, hogy a baleset a te rhelt m ulasztá
sára — a KRESZ 41. §-ának (6) bekezdésében 
írt rendelkezés megszegésére — vezethető vissza, 
e körben azonban az sem hagyható figyelm en kí
vül, hogy a balesetnél döntő szerepet játszó s a 
terhelt által kétségtelenül felism erhető műszaki 
hiányosságok hosszabb idő ala tt jö ttek  létre, és 
azokat a megfelelő szintű és alaposságú műszaki 
karbantartásnak  m ár korábban fel kell volna tá r
nia és kötelességszerűen kiküszöbölnie.

A negligencia form ájában m egtestesülő gon
datlanság súlya tehát — a jelentős eredm ény el
lenére — nem indokolhatja a szabadságvesztés
nek — az e ljárt bíróságok által eltúlzott szigor
ral m egválasztott — m értékét.

Külön beható vizsgálatot igényelt volna, hogy 
az ism ert körülm ények nem indokolták-e a sza
badságvesztés végrehajtásának felfüggesztését.

A Legfelsőbb Bíróság V. számú Büntető Elvi 
Döntésében kifejtetteknek m egfelelően ugyanis 
a Btk. 89. §-a alkalm azásának előfeltételei az 
adott esetben adottak voltak, hisz a cselekmény 
tárgyi súlyát elsődlegesen m eghatározó gondat
lanság foka — a tényleges eredm énytől részben 
független szabályszegés jellege és jelentősége — 
nem követeli meg a büntetési cél elérése érde
kében. hogy ténylegesen végrehajtásra kerülő 
szabadságvesztés nyerjen  alkalmazást.

II. A közúti járm űvezetéstől eltiltás m ellék- 
büntetés alkalmazása azokban az esetekben in
dokolt. amikor egyértelm űen az állapítható meg, 
hogy az elkövető személye — életviteléből vagy 
cselekményének jellegéből fakadóan — „gépko
csivezetőként” a közúti közlekedés biztonságára 
veszélyt jelent.

A kifogásmentes, rendkívül hosszú közlekedési 
m últ viszont éppen azt bizonyítja, hogy a te r
helt m agatartására nem jellemző eseti mulasztás 
őt még időlegesen sem teszi alkalm atlanná arra, 
hogy a közúti forgalomban részt vegyen. Ezért 
szükségtelenül szabták ki vele szemben az e ljárt 
bíróságok az em lített m ellékbüntetést.

A k ifejtettekre tek in tettel a Legfelsőbb Bíró
ság m egállapította, hogy a sérelm ezett határoza
tok büntetést kiszabó részükben törvénysértők, 
ezért azokat hatályon kívül helyezte, és a terhel
te t a cselekmény tárgyi súlyának megfelelő 1 évi 
szabadságvesztéssel sújto tta, m elynek végrehaj
tását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, végül a 
járm űvezetéstől eltiltás m ellékbüntetés alkalm a
zását mellőzte. (B. törv. IV. 871/1982. sz.)
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