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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Belügyminisztérium polgári alkalmazottjának (továbbiakban: al
kalmazott) kötelessége a belügyi vagyonnak, mint a társadalmi tu
lajdon részének védelme és megóvása minden károsítással szemben.

Az alkalmazottat anyagi felelősség terheli a Belügyminisztérium
nak a munkaviszonnyal összefüggően okozott kárért, illetőleg be
következett hiányért.

Az okozott kárért, illetőleg az anyagkezelés alatt bekövetkezett 
hiányért való felelősséggel kapcsolatos rendelkezéseket jelen sza
bályzat tartalmazza.

A szabályzat I. része a károkozásért, II. része a hiányért való fele
lősség szabályait foglalja össze.

Azokban a kérdésekben, amelyekben e szabályzat nem tartalmaz 
rendelkezéseket, az általános munkajogi szabályokat kell alkal
mazni.

A szabályzat személyi hatálya a Magyar Népköztársaság Belügymi
niszterének a Munka Törvénykönyve végrehajtására kiadott 17/1967. 
sz. utasítása 1. és 2. pontja szerint áll fenn.

A szabályzat alkalmazásában a „Mt.” a Munka Törvénykönyve 
(1967. évi II. törvény), a „Mt. V.” a Munka Törvénykönyv végrehaj
tási rendelete [34/1967. (X. 8.) Korm.], az „Ut.” pedig a Belügymi
nisztérium végrehajtási utasításának szövegét jelzi.
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I .  R É S Z  

FELELŐSSÉG A KÁROKOZÁSÉRT

A felelősség alapja

Mt. 57. §. (1) A dolgozó a munkaviszonyából eredő köte
lezettségének vétkes megsértésével okozott 
kárért anyagi felelősséggel tartozik.

Ut. 1. Kárnak kell tekinteni a Belügyminisztérium vagyonának 
mindennemű jogellenes magatartással okozott, illetőleg 
nem rendeltetésszerűen bekövetkezett csökkenését.

Így többek között kárnak kell tekinteni:

a) készpénzben, értékpapírban és anyagban keletkező vesz
teségeket, hiányt, vagy értékcsökkenést, amelyek anyag 
elveszéséből, megrongálódásából, megsemmisüléséből, 
anyagi értékek és pénzeszközök jogtalan felhasználásá
ból és elveszéséből, anyagi és pénzügyi normák jogtalan 
túllépéséből, stb. keletkeztek;

b) a belügyminisztérium vagyoni jogainak (követeléseinek) 
elveszését, vagy csorbítását;

c) a Belügyminisztériumra ellenszolgáltatás nélkül háramló 
vagyoni kötelezettségeket, így a kötbért, bírságot és ké
sedelmi kamatot is.

Ut. 2. Károkozás esetén a vétkesség az anyagi felelősség feltétele.

Vétkes a károkozás akkor, ha a kár szándékos, vagy gon
datlan magatartás, (cselekvés, mulasztás) következménye.

Szándékosnak kell tekinteni a károkozást akkor, ha a kár
okozó tudja, hogy magatartásával kárt okoz és azt akarja 
is, vagy abba belenyugszik.
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Gondatlan a károkozás akkor, ha a károkozó tudja, hogy 
magatartásával kárt idézhet elő, de azt egyébként nem kí
vánja, vagy nem tudja, de beosztásánál, szakképzettségénél 
fogva ezt tudnia kellene.

Ha a büntetőbíróság (ügyészség) az előtte folyt eljárásban 
a magatartást már minősítette, a vétkesség kérdésében te t t  
megállapítása irányadó.

Ut. 3. Mentesül az alkalmazott az anyagi felelősség alól, ha a kárt 
elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a károkozásban 
egyébként szándékosság, illetőleg gondatlanság nem ter
heli, vagyis úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben álta
lában elvárható (vétlenség).

Mentesülés esetén a BM kárviselés kimondására vonatkozó 
eljárási szabályokat az Ut. 33. pontja határozza meg.

Ha a kár másokkal szemben érvényesíthető, (idegen közre
hatás) vagy máshonnan megtérül, BM kárviselés kimon
dásának nincsen helye.

A kártérítési felelősség mértéke

Mt. 57. §. (2) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés a 
dolgozó havi átlagkeresetének 15 °/o-át nem 
haladhatja meg. A Minisztertanács a kár
okozás, illetőleg a károkozó körülményeire, 
így különösen a vétkesség fokára, a károko
zás jellegére, gyakoriságára, a károkozás tár
sadalmi veszélyességére, valamint a dolgozó 
beosztására tekintettel a kártérítés mértékét 
magasabb összegben is megállapíthatja.

Mt. V. 95. §. (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés összege
 a dolgozó havi átlagkeresetének 15 

%-át a következő esetekben haladhatja 
meg:

a) A dolgozó havi átlagkeresetének 50%-á- 
val felel, ha a kár a foglalkozási szabá
lyok, valamint a gyártásra, árukezelésre,

 vagy minőségi átvételre vonatkozó elő-
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írások súlyos megsértésének következ
ménye. A kollektív szerződés ilyen mér
tékű felelősséget írhat elő a 30 napon 
belüli harmadik, vagy további gondatlan 
károkozás esetére. Az ezekben az esetek
ben érvényesíthető kártérítés összege 
azonban egy naptári éven belül nem ha
ladhatja meg a dolgozó évi átlagkeresete 
egynegyedét.

b) Másfél havi átlagkeresetével felel a kol
lektív szerződésben meghatározott felelős 
beosztású dolgozó, ha a kárt termelési, gaz
dálkodási, vagy ellenőrzési feladatai ellá
tása körében okozta.

c) A dolgozó a gondatlan bűncselekménnyel 
okozott kárért három havi, h a  pedig a 
büntetőbíróság szabadságvesztés bünte
tésre ítélte, egy évi átlagkeresetével felel. 

Ut. 4. A foglalkozási szabályok megsértését súlyosnak általában 
akkor kell tekinteni, ha a károkozót nagyfokú vétkesség 
terheli, vagy magatartása folytán nagy kár keletkezett. Sú
lyosnak kell tekinteni az előzőeken kívül a károkozást ak
kor is, ha azt a dolgozó fegyver-, lőszer, vagy egyéb hadi- 
technikai anyag tekintetében követte el.

Ut. 5. Ha az alkalmazott 30 napon belül három, vagy ennél több 
alkalommal gondatlanul okoz kárt, felelőssége egyhavi át
lagkeresetének 50%-áig áll fenn.

Ut. 6. A felelős beosztású alkalmazottak körét a belügyminiszter
nek a Munka Törvénykönyve végrehajtására vonatkozó 
17/1967. sz. utasításának 87. pontja határozza meg.

Mt. V. 95. §. (2) Háromhavi munkabér erejéig terjedő fele
lősség alkalmazása szempontjából gondat
lan bűncselekménnyel okozott a kár akkor 
is, ha:

a) a bíróság a dolgozóval szemben a tárgya
láson figyelmeztetést (Btk. 60. §.) alkal
mazott;
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b) a szabálysértési hatóság a dolgozót ma
rasztaló határozatot hozott;

c) a bíróság, a szabálysértési hatóság, az 
ügyészség, vagy az utóbbi jóváhagyásával 
a nyomozó hatóság kisebb súlyú bűntett, 
illetőleg szabálysértés miatt az ügyet tár
sadalmi bírósági, vagy fegyelmi eljárásra 
utalta és ennek során a dolgozó vétkessé
gét a cselekmény elkövetésében megálla
pították, valamint ha vele szemben fe
gyelmi eljárás mellőzésével szabtak ki 
büntetést.

(3) Ha a (2) bekezdés c) pontjában említett tár
sadalmi bírósági, vagy fegyelmi eljárást a 
dolgozó munkaviszonyának megszűnése mi
att nem lehet lefolytatni, illetőleg emiatt 
fegyelmi eljárás mellőzésével büntetés ki
szabására nem kerülhetett sor, a munkaügyi 
vitát intéző szerv dönti el, hogy a kár a fe
lelősség mértéke szempontjából gondatlan 
bűncselekménnyel okozottnak minősíthető-e. 
Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha a 
a büntetőeljárást valamely gátló ok miatt -  
ideértve a figyelmeztetés alkalmazásának a
(2) bekezdés a) pontjában nem említett ese
teit is -  lefolytatni nem lehetett.

Mt. 57. §. (3) Szándékos károkozás esetén a dolgozó a tel
jes kárt köteles megtéríteni.

Ut. 7. A teljes kárért felel az alkalmazott szándékos károkozás 
esetén attól függetlenül, hogy ellene a károkozás miatt in
dult-e büntetőeljárás, vagy sem.

Ut. 8. Az alkalmazott kártérítési felelősségét károkozásonként 
külön-külön kell megállapítani.

-  8 -

ÁBTL- 4.2. - 10-1238/1968 /7 



Pénzbeni járandóság téves kifizetése esetén

Mt. V. 68. §. (1) A munkabér vagy egyéb díjazás téves kifi
zetése esetén a dolgozót erről harminc, a 
kollektív szerződésben meghatározott ese
tekben hatvan napon belül írásban kell ér
tesíteni. Ennek elmulasztása esetén a dol
gozó visszafizetésre csak akkor kötelezhető, 
ha a kifizetés helytelenségéről tudott, vagy 
a téves kifizetést maga idézte elő.

Ut. 9. Ha téves kifizetés történt, az alkalmazottat a visszafizetésre 
60 napon belül kell írásban értesíteni.

Ut. 10. Ha az alkalmazottat 60 napon belül az egyösszegű téves 
kifizetésről értesítették, az alkalmazott (felvevő) felelőssége 
a felvett teljes összegért (összegekért) áll fenn.

Ha a téves kifizetés időszakonként visszatérően (folyama
tosan) történik, az írásbeli értesítésre megállapított 60 napi 
határidőt az utolsó, téves kifizetés (részkifizetés) napjától 
kell számítani, és legfeljebb az utolsó két hónapon át fel
vett összeget lehet visszaigényelni.

A fennmaradó kárért a téves kifizetésért felelős alkalma
zottal szemben a vétkességi felelősség szabályai szerint kell 
a kártérítési eljárást lefolytatni.

Ut. 11. Amennyiben az alkalmazott a kifizetés helytelenségéről tu
dott, vagy a téves kifizetést maga idézte elő (rosszhiszemű
ség) a 60 napos határidőn túl is, a teljes felvett összegért 
felelős.

Ut. 12. A családi pótlék téves kifizetése miatt fennálló anyagi fe
lelősséget a 16/1966. (VI. 1.) Korm. sz. rendelet, valamint 
az ennek végrehajtására a BM I. főcsoportfőnöke által 
009/1966. sz., továbbá a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfő
nökség vezetője által 4639/1966. sz. alatt kiadott utasítások 
alapján kell elbírálni.
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Mt. 59. §. (1) Ha a kárt többen együttesen okozták, vét
kességük, a megőrzésre átadott dologban be
következett hiány esetén pedig munkabérük 
arányában felelnek.

(2) Amennyiben a kárt többen anyagi haszon- 
szerzés céljából, szándékosan okozták, egye
temleges marasztalásnak van helye.

(3) Ugyancsak egyetemleges marasztalásnak van 
helye, ha többek részére megőrzésre átadott 
dologban keletkezett a hiány, és ennek meg
térülése egyébként veszélybe kerülne, vagy 
aránytalan késedelemmel járna.

Ut. 13. Több alkalmazott együttes (közös) károkozása akkor való
sul meg, ha azok egymás magatartásáról tudva okozzák a 
kárt.

Ut. 14. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy egyenként 
mindegyik károkozó felelőssége a teljes kár erejéig terjed, 
és ezért valamennyi felelőssel szemben a teljes kárt ki kell 
róni. Az egyetemlegesség körében bármelyik kötelezett tel
jesítése a többiek javára beszámít.

Ut. 15. Ha a kárt az alkalmazott testületi taggal együttesen (közö
sen) okozta, a kár összegét -  az állományviszony miatt -  
a vétkesség arányában előbb kétfelé kell osztani. Ezt köve
tően a kárt a polgári, illetve a testületi állományra irány
adó felelősségi szabályok alkalmazásával kell elbírálni.

Ut. 16. Ha az alkalmazott és a testületi tag a megőrzési felelősség 
körében keletkezett hiányért felel közösen, annak összegét 
a munkabérek (illetmények) arányában előbb kétfelé kell 
osztani. Ezt követően kell a kárt (hiányt) az irányadó fele
lősségi szabályok szerint elbírálni.
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Mt. 60. §. Nem kell a dolgozónak megtéríteni a kár
nak, illetve a hiánynak azt a részét, amely 
a vállalat közrehatása következtében állott 
elő.

Ut. 17. A számadótest közrehatása esetén az alkalmazott a kárnak 
csak azért a részéért felel, amely a magatartásával van kap
csolatban.

Ut. 18. Az adott magatartás azért minősül számadótesti közreha
tásnak, mert a számadótest a társadalmi tulajdon megóvá
sa irányában őt terhelő olyan intézkedésnek a megtételét 
mulasztotta el, amely a kár bekövetkezésének megakadá
lyozását kellett volna szolgálni, illetőleg olyan tevékenysé
get fejtett ki, amely közrejátszott a kár bekövetkezésében.

A kártérítési felelősségrevonás módja

A kár összegének megállapítása

Mt. V. 97. §. A kár összegének meghatározásánál a meg
rongált dolog kijavítására fordított kiadást
-  ideértve az üzemviteli költséget is -  és a 
kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges 
értékcsökkenés mértékét, ha a dolog meg
semmisült vagy használhatatlanná vált, a 
beszerzési értéket, a dolog jogtalan eltulaj
donítása esetén pedig a fogyasztói árat kell 
figyelembe venni. A hiányzó dolog értékét a 
fogyasztói ár, ha azonban a dolognak fo
gyasztói ára nincs, a beszerzési érték alapul
vételével kell megállapítani.

Ut. 19. Ha a megrongálódott anyagot (berendezések, gépjárművek, 
stb.) kijavítják, a kár összegszerűségének megállapításához 
a javítási számla összegét kell alapul venni. A javítási 
számla végösszegéből azonban le kell vonni a kicserélt al
katrész értékét, ha az felújítással még felhasználható.
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Amennyiben az anyag selejtessé vált, úgy annak selejtérté
két kell levonásba hozni. Le kell vonni a javítás folytán 
megállapítható értéknövekedést is.

Ut. 20. A beszerzési érték szempontjából az érvényes BM árjegy
zéket, annak hiányában a tényleges beszerzési árakat kell 
figyelembe venni.

Ut. 21. Az új ár 70% -os öszegét kell alapul venni a használt anya
gokban keletkezett hiányok (elveszések) esetén, az alábbi 
kivételekkel:

-  az egyedileg nyilvántartott cikkek (gépjármű, írógép, 
stb.) megsemmisülése, illetőleg elveszése esetén az el
használtság fokának megfelelő értéket,

-  az osztályozottan tárolt és nyilvántartott anyagoknál 
az osztályozási értéknek megfelelő árat; az ezekből ki
adott anyagokkal kapcsolatosan az osztályozási foknak 
megfelelő ár 70 %-át.

A kártérítés kiszabása

Mt. 61. §. (1) A dolgozóval szemben kártérítés kiszabására 
a vállalat jogosult. Ennek során a kártérítést 
a jogszabály szerint kiszabható mértéknél 
alacsonyabb összegben is megállapíthatja, 
illetőleg annak kiszabását mellőzheti is, ha 
az eset összes körülményei kellően indokol
ják és az a társadalmi tulajdon megóvására

-  irányuló nevelés érdekeit nem sérti.

(2) A kártérítést indokolt írásbeli határozatban 
kell kiszabni, előtte a dolgozót -  ha a tény
állás kellően nem tisztázott -  meg kell hall
gatni.

Mt. V. 98. §. (1) A vállalat a dolgozót akkor is kötelezheti 
kártérítésre, ha munkaviszonya időközben 
megszűnt.

(2) Mérséklésnek általában nincs helye, ha a 
károkozásból a dolgozó vagyoni előnyökhöz
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jutott, vagy a károkozás egyébként szándé
kosan történt. A megőrzésre átadott dolgok
ért fennálló felelősség körében mérséklés al
kalmazásának csak rendkívüli méltánylást 
érdemlő esetben van helye.

(3) Ha a dolgozó személyi körülményei indokol
ják, a kártérítésnek részletekben történő 
megfizetése is engedélyezhető.

Ut. 22. Károkozás esetén a károkozó alkalmazottal szemben kárté
rítési eljárást kell lefolytatni.

A kártérítési eljárásnak az a célja, hogy a kár, illetőleg az * 
azért való felelősség feltételeit tisztázza, a bizonyítékokat 
megállapítsa, illetőleg mérlegelje, és ezek alapján olyan 
kártérítést szabjon ki, amely alkalmas -  a kár jóvátételére 
irányuló érdek szolgálata mellett -  arra, hogy a károkozót 
és más alkalmazottakat a belügyi vagyon fokozottabb meg
becsülésére nevelje.

A kártérítési eljárás lefolytatására annak az önálló szám
adótestnek van hatásköre és illetékessége, amellyel a kár
okozó alkalmazott munkaviszonyban áll.

Ut. 23. A kártérítési eljárásban elsősorban a károkozót kell meg
hallgatni. 

Amennyiben a károkozó meghallgatásával a tényállás, ille
tőleg a kárért való felelősség nem tisztázható, meg kell hall
gatni mindazokat, akik a károkozás körülményeiről tudnak, 
vagy tudomással bírhatnak.

A meghallgatásokról általában jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

-  a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét,

-  a meghallgatott (károkozó, tanú) fontosabb adatait: 
nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, beosztási 
helyét, lakhelyét, a károkozó munkabérét,

tanú kihallgatása esetén:

-  a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetést.
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A jegyzőkönyveknek a fenti állandó jellegű adatokon felül
-  a szükséghez képest -  az alábbiakra kell még választ 
adnia:

a káreset helyére, idejére, lefolyásának körülményeire, a 
kár részletes leírására (veszendőbe ment, megrongált anya
gok cikkenkénti felsorolására), a kár összegére, illetőleg 
mindazokra az adatokra, amelyek a kár nagyságának meg
állapításához felhasználhatók. A károkozó meghallgatása 
esetén a felvilágosítást arra nézve, hogy felelőssége a jog
szabály milyen rendelkezésein alapszik, valamint nyilatko
zatát arra nézve, hogy a kárt hajlandó-e kötelezvény alap
ján megtéríteni.

A meghallgatott fontosabb nyilatkozatait lehetőleg szó sze
rint kell felvenni, különösen akkor, ha azok a kár előidé
zésére és a felelősségre közvetlenül utalnak.
A jegyzőkönyvet a szükséges példányszámban kell elkészí
teni és a meghallgatottal, illetőleg a jelenlevőkkel alá kell 
íratni. 

Ha a közvetlen meghallgatásra amiatt nincs lehetőség, mert 
a károkozó (tanú) más számadótesttel áll már munka- 
viszonyban, a meghallgatást új munkahelyének megkere
sése útján kell foganatosítani.

Ha a megkereséses meghallgatásnak a munkaviszony meg
szűnése, vagy bármely más ok miatt lehetősége nincs, a 
károkozót (tanút) határidő megállapítása mellett, írásban 
kell nyilatkozat megtételére felszólítani.

Mind a megkereséses meghallgatásnál, mind pedig a nyilat
koztatásnál meg kell jelölni azokat a kérdéseket, amelyekre 
nézve a nyilatkozatra szükség van.

Mellőzhető a jegyzőkönyv felvétele, ha az alkalmazott a 
károkozást és az azért való felelősségét a kártérítési eljárá
son kívüleső eljárásban adott, vagy felvett okiratban, (je
lentés, fegyelmi, vagy büntető eljárásban felvett jegyző
könyv stb.) elismerte, és az elismerés nincs nyilvánvaló el
lentétben az alapul fekvő tényállással.

Ut. 24. Ha a károkozó a kárért való felelősségét akár a kárfelvételi  
eljárásban készült jegyzőkönyvben, akár az előző bekezdés 
szerinti eljárásban adott vagy felvett okiratban elismerte,
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a kártérítés megfizetésére -  az egyébként kiróható mér
tékig -  kötelezvényt adhat.

A kötelezvénynek tartalmaznia kell a károkozás jellegét 
(pl. gondatlan gépkocsibaleset folytán előidézett kár), a 
kártérítési felelősség elismerését, a megrongált veszendőbe 
ment eszközök, cikkek felsorolását, a megállapított kárösszeget

, valamint a kártérítés megfizetésének (törlesztés 
stb.) feltételeit. A kötelezvényt -  a kártérítés előírt meg
fizetésének elmulasztása esetére szóló -  a bírósági végre
hajtási eljárásra utaló záradékkal kell ellátni.

Ha a károkozó a kártérítési felelősségét nem ismeri el, vagy 
annak megfizetését kötelezvényben nem vállalja, továbbá, 
ha a kártérítés megfizetésének felajánlott feltételeit a 
számadótest egyébként nem fogadhatja el, kártérítési hatá
rozatot kell hozni. Kártérítési határozatot kell hozni akkor 
is, ha a számadótest mérséklést kíván alkalmazni.

Ut. 25. Ha a károkozásért, az alkalmazottal szemben büntetőeljá
rás indul, a kárigényt (sértetti, polgári jogi igény) a bűn
vádi hatósághoz (ügyészség, bíróság) kell előterjeszteni. A 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig a kártérítési eljárást fel 
kell függeszteni.

Ut. 26. A büntetőeljárás jogerős befejezése után, amennyiben a 
büntetőbíróság az érvényesített polgári jogi igényt teljes 
terjedelmében elbírálta, külön kártérítési eljárást lefoly
tatni nem kell.

Ut. 27 Amennyiben a büntetőbíróság, vagy ügyészség, illetve az 
Mt. V. 95. §. (2) e) pontjában megjelölt egyéb hatóság 
a bűncselekmény elkövetésének megállapítása mellett 
az ügyet a parancsnok (vezető) fegyelmi hatáskörébe visszautalta

, és a polgári jogi igény tárgyában érdemben egy
általán nem, vagy csak részben határozott, a számadótest 
parancsnokának (vezetőjének) kötelessége az el nem bírált 
összegre a kártérítési eljárás lefolytatása.

Ut. 28. Káresetenként egy határozatot kell hozni. Ha a károkozás
ban polgári alkalmazott és testületi tag is szerepel, az irány
adó szabályok szerint külön-külön kell határozatot hozni.
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Ut. 29. A kártérítési határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) rendelkező rész:

-  az alkalmazott személyi adatait: nevét, munkakörét, 
átlagkeresetét;

-  a kirótt kártérítés összegét;

-  a részletfizetési kedvezményt;

-  a jogorvoslati, lehetőséget;

b) indokolási rész:

-  a tényállás rövid leírását;

-  a megrongálódott, illetőleg a hiányzó anyagok (esz
közök, stb.) felsorolását, illetőleg értékét;

-  a kártérítési kötelezettség alapjául szolgáló jogsza
bályt.

Ut. 30. A kártérítési határozatot a kötelezett részére kézbesíteni 
kell.

A határozatot azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, 
amikor a kártérítésre kötelezett a határozatot átvette.

Ha a határozat nem volt kézbesíthető, akkor azt a kézbesí
tés napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell te
kinteni.

Az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés idejének azt a 
napot kell tekinteni, amikor az átvételt megtagadta.

A jogorvoslatra megállapított 15 napi határidőt a kézbesí
tést követő naptól kell számítani.

Ut. 31. A kártérítésre kötelezett alkalmazott a kártérítési határo
zat ellen a munkaügyi döntőbizottsághoz panaszt nyújt
hat be.

Mt. V. 98. §. (4) A kártérítést megállapító határozat ellen be
nyújtott panasznak halasztó hatálya van.
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Ut. 32. Ha az alkalmazott a panaszt a kézbesítéstől számított 15 
napon belül nem nyújtotta be, a kártérítési határozatot -  
az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően -  végre 
kell hajtani.

Ut. 33. Ha az alkalmazott a kártérítési felelősség alól mentesül (Ut. 
3. pont) az önálló számadótest parancsnoka (vezetője) a 
Belügyminisztérium kárviselését határozattal állapítja 
meg.

BM kárviselés kimondása esetén -  amennyiben határozat 
kézbesítésére nincs szükség -  a kárviselést az ügyiraton 
indokolással ellátott záradék formájában is meg lehet álla
pítani, illetőleg szövegezni.

A kártérítés és egyéb tartozás levonása, behajtása

Mt. V. 69. §. A munkabérből való levonásokra a bírósági 
végrehajtás szabályait kell alkalmazni. A le
vonások szempontjából a dolgozónak az át
lagkeresetébe beszámító minden díjazása a 
munkabérrel esik egy tekintet alá.

Mt. V. 70. §. (1) A vállalatot megillető kártérítést, vagy 
egyéb tartozást a dolgozó munkabéréből kell 
levonni.

(2) Ha a dolgozó a vállalattal már nincsen mun
kaviszonyban, a vállalat a kártérítésen kí
vüli egyéb tartozásának megfizetésére írás
ban felszólíthatja. A felszólításnak tartal
maznia kell a tartozás összegét, jogcímét, to
vábbá azt a figyelmeztetést, hogy a dolgozó 
a felszólítás ellen a kézbesítéstől számított 
15 nap alatt a munkaügyi döntőbizottsághoz 
panasszal élhet. A panasszal meg nem tá
madott felszólításnak a jogerős határozattal 
egyenlő hatálya van.

Ut. 34. Egyéb tartozás alatt jelen szabályzat előző rendelkezései 
szerint kárnak nem tekintendő tartozásokat, így különösen
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illetményelőleget, kölcsönt, lakbért és velük egy tekintet 
alá eső tartozásokat kell érteni.

A kártérítés, vagy egyéb tartozás összegét jogerős határo
zat (kötelezvény), illetőleg jogerőre emelkedett felszólítás 
alapján, az illetmény számfejtőhely vonja le a munkabérből.

A levonás -  az erre megállapított rangsor betartása mel
lett -  legfeljebb a munkabér 50 %-áig terjedhet.

Ut. 35. Ha az alkalmazott munkaviszonya megszűnik, a fennálló 
tartozást a munkavállalói igazolási lapon (MIL-lap) fel kell 
tüntetni.

Mt. V. 71. §. (1) Ha a pénzfizetésre kötelezett dolgozó más 
vállalatnál munkaviszonyba lépett, termelő
szövetkezeti tag lett, illetőleg nyugellátás
ban, vagy egyéb rendszeresen visszatérő já
randóságban részesül, a vállalat a követelés 
alapjául szolgáló jogerős határozatot e szerv
nek megküldi. Egyúttal felhívja, hogy en
nek alapján az összeget a vállalat, illetőleg 
járandóságot folyósító szerv a kötelezett 
munkabéréből (járandóságából) vonja le és 
utalja át.

Ut. 36. Fenti rendelkezés akkor kerül alkalmazásra, ha MIL-lap 
alapján a tartozás nem hajtható be.

Mt. V. 71. §. (2) A vállalat a fizetésre kötelező jogerős hatá
rozat alapján, a dolgozó lakhelye szerint ille
tékes járásbíróságtól végrehajtási lap kiállí
tását kérheti, ha

a) a dolgozó a kárt szándékosan okozta, 
vagy

b) a dolgozó tartozásának behajtása munka
béréből, vagy egyéb járandóságából való 
levonás útján aránytalanul hosszú ideig 
tartana, vagy

c) a dolgozó új munkahelye a vállalat előtt 
ismeretlen.
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Ut. 37. Ha a kártérítésre, illetőleg pénzfizetésre köteles alkalmazott 
munkaviszonya úgy szűnik meg, hogy a kártérítés, illető
leg egyéb tartozás az Ut. 35- 36. pont, illetőleg az Mt. V. 
71. §. (1) bekezdése alapján nem volt behajtható, a bírósági 
végrehajtási eljárás megindítása végett az ügyiratokat a 
BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség Önálló Jogügyi Al
osztályának kell megküldeni.

Ut. 38. A kártérítési összeget, illetőleg egyéb tartozást az önálló 
számadótest parancsnoka (vezetője) határozattal leírhatja, 
ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a kár
térítésre kötelezettől, adóstól azt behajtani nem lehet, fel
téve, hogy a behajthatatlanság nem mások mulasztásából 
ered.

Amennyiben a behajthatatlanság valakinek a tevékenysé
gére, vagy mulasztására vezethető vissza, ez esetben a III. 
Rész, Ut. 3. pontjában foglaltak az irányadók. 

A kártérítési összeget csak akkor lehet behajthatatlannak 
minősíteni, ha:

a) a kártérítésre kötelezett meghalt és vagyont nem ha
gyott hátra,

b) a kártérítésre kötelezett él ugyan, de teljesen vagyonta
lan, teljes munkaképtelensége véglegesen kialakultnak 
tekinthető, feltéve, ha ellátást (táppénz, nyugdíj, stb.)
2 éven belül nem kap,

a kártérítésre kötelezett munkaképtelensége 67 %-ot 
meghalad és két éven belül munkaviszonyba nem lép, 
illetőleg ellátást nem kap,

c) a tartozás 20,-  Ft-on aluli és behajtása bírósági végre
hajtóra tartozik.
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I I .  R É S Z  

FELELŐSSÉG A HIÁNYÉRT

Megőrzésre átvett dolgok esetén

Mt. 58. §. (1) A dolgozó vétkességére tekintet nélkül teljes 
anyagi felelősséggel tartozik a visszaszolgál
tatási vagy elszámoltatási kötelezettséggel 
átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány
ért, amelyeket kizárólagosan használ, vagy 
kezel.

Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elhá
ríthatatlan külső ok idézte elő.

Mt. V. 96. §. (1) A dolgozót a Mt. 58. §-ában meghatározott 
felelősség akkor terheli, ha a dolgot (szer
szám, termék, áru, anyag, üzemanyag, stb.) 
jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 
Enélkül is terheli felelősség az általa kezelt 
pénz, értékpapír, és egyéb értéktárgy tekin
tetében a pénztárost, a pénzkezelőt, vagy 
értékkezelőt.

(2) Ha a megőrzésre átadott dolog megrongáló
dása folytán keletkezett a kár, a dolgozó fe
lelősségét a vétkességi felelősségre megálla
pított szabályok szerint kell elbírálni, de 
ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a 
dolgozót terheli.

\

Ut. 1. A megőrzésre átvett dolgokért való felelősség a megőrzési 
felelősség szabályai szerint csak akkor állapítható meg, ha
-  a pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy kivételével -  ezt 
a felelősséget az alkalmazott írásban elvállalta. Enélkül is 
terheli ez a felelősség az alkalmazottat, ha a hiány az -  
egyébként jegyzék, vagy elismervény alapján átvett -  
olyan anyagokban következik be, amelyeknek nincs forgalma

, vagyis azok az alkalmazott kizárólagos használatá-
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ban, kezelé s é b e n  vagy közvetlen felügyelete alatt vannak 
(munkaruha, személyre kiadott szerszámok, eszközök stb.).

Amennyiben a megőrzésre -  jegyzék, vagy elismervény 
alapján -  átvett dolgok használatában, illetőleg kezelésében 
nem állanak fenn a megőrzési felelősség szempontjából 
megkívánt előfeltételek, a hiány elbírálására a leltárhiány 
szabályait kell alkalmazni.

Ut. 2. A megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiányért 
való megtérítési (kártérítési) kötelezettség megállapításá
val kapcsolatos eljárásban a raktár-, illetőleg leltárhiány 
elbírálására irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy a raktár, illetőleg leltárhiány elbírálására megállapí
tott 60 napos jogvesztő határidő nem kerülhet alkalma
zásra.

A megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett- hiányért 
való megtérítési igény érvényesítése az általános elévülési 
szabályok alá esik (Mt. 5. §.).

Ut. 3. A megőrzésre átvett dolgokban bekövetkezett hiányért való 
felelősség elbírálásánál mérséklés alkalmazására csak a Mt. 
V. 98. §. (2) bekezdésének második mondatában meghatáro
zott feltételek szerint van helye.

Raktár-, leltárhiány esetén

A felelősség alapja és mértéke

Ut. 4. Raktár-, illetőleg leltárhiány (továbbiakban: leltárhiány) 
alatt a kezelésre átadott és átvett anyagokban a leltározás
kor fennálló, az elismert (normalizált) mértéket meghaladó 
olyan hiányt kell érteni, amelynek okát megállapítani nem 
lehet, feltéve, ha a hiány nem tartozik a megőrzési felelős
ség feltételeinek körébe.

Ut. 5. A leltárhiányra vonatkozó szabályok alá tartozik a raktár, 
illetőleg jelen szabályzat alkalmazása szempontjából ezzel 
egy tekintet alá eső közétkezés, büfé, stb. (továbbiakban: 
egység), ahol anyagkészletet kezelnek, (raktároznak, tárol
nak).
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Ut. 6. Az anyagkezelés alatt az anyagok átvételét, őrzését kiadá
sát, (forgalmazását) illetőleg közös anyagkezelés esetén, az 
ebben való részvételt kell érteni.

Ut. 7. Az anyagok átvételén az anyagoknak leltározással egybe
kötött, illetőleg a leltáridőszak alatt történt átvételét k ell 
érteni.

Együttes (kollektív) anyagi felelősség érvényesülésénél a 
leltárfelelősség a leltáridőszak közben belépő alkalmazottra, 
leltári átvétel nélkül is kihat.

Ut. 8. A leltárhiányért fennálló anyagi felelősség az alkalmazottat 
(anyagkezelőt) akkor terheli, ha a két leltározás között el
telt időszak (leltáridőszak) legalább a felében és az időszak 
végén is az egységnél volt beosztásban.

Ut. 9. A leltáridőszak alatt a két egymást követő leltározás közti 
időszakot kell érteni.

Ut. 10. A leltárhiányért való anyagi felelősség az anyagkezelőt 
leltározásonként terheli.

A szakaszosan végrehajtott leltározás során felmerülő 
hiányért való felelősség megállapításánál az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

a) ha a leltározás elrendelése csak egy-egy szolgálati ág te
vékenységére, vagy egy meghatározott anyagnemre tör
ténik, a felmerülő hiányért való felelősséget is külön- 
külön kell vizsgálni, illetőleg megállapítani;

b) ha a leltározás időbelileg eltérően (szakaszosan) törté
nik ugyan, de azt egy utasítással, a gazdálkodási egység 
egész tevékenységére, vagy több anyagnemre rendelték 
el, a leltáreredményt is egységesnek kell tekinteni. Ilyen 
esetben a különböző szolgálati ágaknál, anyagnemeknél 
felmerülő hiányokat össze kell foglalni és a leltárfelelős
sel szemben a teljes hiány alapulvételével kell a kár
térítési felelősséget megállapítani.

Ut. 11. Az alkalmazottnak a leltárhiányért fennálló anyagi felelős
ségét csak -  az elszámoltatásra jogosult, vagy képviselője 
jelenlétében felvett -  leltár alapján lehet megállapítani.
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Az anyagkezelés, illetőleg a felelősség feltételeinek kedve
zőbb kialakítása végett -  mindenütt, ahol ez egység alkal
mazottai között lehetséges -  az anyagokat a kezelés szem
pontjából fel kell osztani.

Ut. 12. Az egységben az alábbi felelősségi szabályok érvényesül
hetnek:

a) egyszemélyes egységben az alkalmazott felel (egyéni fe
lelősség) ;

b) ha az egységben, vagy részlegeiben csak egy műszak van, 
és az ott dolgozók száma a tízet nem haladja meg, a fe
lelősség a vezetőt, helyettesét és valamennyi anyagkeze
lő alkalmazottat együttesen terheli (kollektív felelősség);

c) ha az egységben, vagy egyes részlegeiben több műszak 
van, illetőleg ha az ott dolgozók száma a tizet megha
ladja, a hiányért csak a vezető és helyettese felel (vezetői 
felelősség).

Ut. 13. A leltárhiányért fennálló anyagi felelősség az alkalmazott 
egyhavi átlagkeresetéig terjed.
Teljes az anyagi felelőssége az alkalmazottnak, ha ezt írás
ban elvállalta.

Ut. 14. Az egységnél érvényesülő felelősségi szabályokat az alkal
mazottal a munkaviszony létesítésekor, legkésőbb azonban a 
munkába lépéskor közölni kell. A közlés megtörténtét az 
alkalmazottal írásban kell elismertetni.

Ha a parancsnok (vezető) a felelősségi szabályok közlését, 
elmulasztja, a leltárhiányért való felelősséget az erre irány
adó szabályok alapján általában nem lehet megállapí
tani. A közlés elmaradása esetén az alkalmazott a leltár- 
felelősségi szabályok szerint csak akkor felelős, ha kétséget 
nem tűrően megállapítható, hogy a felelősségi szabályokat 
ismerte.

Ut. 15. Nem felel az anyagkezelő a hiányért, (a leltárfelelősség 
szabályai szerint), ha azt külső és általa elháríthatatlan ok 
idézte elő.
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Ha a leltárfelvétel során kimutatott hiány egy részét ismert 
ok idézte elő, a kimutatott hiány teljes összegéből az ismert 
okból előállott hiány összegét le kell vonni. Ezt az össze
get a károkozás (vétkesség) szabályai szerint, a fennmara
dó összeget pedig a leltárhiányért fennálló felelősség sza
bályai szerint kell érvényesíteni.

Ut. 16. Nem tartoznak a leltárhiányra vonatkozó felelősségi sza
bályok alá az éttermi fogyóeszközök (evőeszközök, poharak, 
stb.), ha azok nemcsak a raktározásukkal (kezelésükkel) 
megbízott személy (személyek) használatában voltak. Ebben 
az esetben a hiányért felelős személy anyagi felelősségét a 
károkozásra (vétkességre) vonatkozó szabályok szerint kell 
elbírálni.

A megtérítési kötelezettség megállapítása 

Ut. 17. A leltárfelvétel befejezése után a leltárt legkésőbb 30 napon 
belül egyeztetni kell.

Az egyeztetés célja az, hogy a leltárfelelős áttekinthesse, 
ellenőrizhesse a számadótest elszámolásának adatait (terhe
lés-jóváírás), összehasonlítást tudjon tenni a tényleges kész
let és a nyilvántartás adatai között.

Ut. 18. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben meg 
kell állapítani a végleges leltáreredményt. Az egyeztetésről 
készült jegyzőkönyvet keltezéssel kell ellátni, és a leltárért 
felelős alkalmazottal (alkalmazottakkal), illetőleg képviselő
jével alá kell íratni.

Az egyeztetésre a leltárért felelős dolgozót még akkor is 
meg kell hívni, ha munkaviszonya időközben megszűnt.

Megjelenésében való akadályoztatása esetén képviseletéről 
gondoskodni kell.

Ut. 19. A leltárhiánnyal összefüggő térítési eljárást az az önálló 
számadótest folytatja le, amelynek gazdálkodási körében a 
hiány felmerült.

Ut. 20. Az önálló számadótest parancsnoka (vezetője) az egyeztetési 
jegyzőkönyv felvételét követő naptól számított 60 napon
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belül köteles a kártérítési határozatot meghozni, és azt kéz
besíteni.
Ez a határidő irányadó akkor is, ha az alkalmazott munka- 
viszonya a jogvesztő 60 napos határidőn belül szűnik meg.

Ut. 21. A 60 napos határidő a leltárfelelős alkalmazottal szemben 
jogvesztő. E határidő elmulasztása m iatt felmerült kárért 
a mulasztó felel.

Ut. 22. A térítés mértékének meghatározásánál mindazt a körül
ményt, amely az alkalmazott felelősségére kihat, így külö
nösen az anyagkezelés tárgyi adottságait, az alkalmazott 
esetleges távollétének időtartamát figyelembe kell venni.
A három napnál rövidebb távolléteket nem lehet figyelem
be venni. Amennyiben az alkalmazott egyhuzamban három 
napnál hosszabb ideig marad távol (hiányzik), a térítés összegét

 arányosan csökkenteni kell. Együttesen kell figye
lembe venni ugyanabban a leltáridőszakban az esetenként 
egyhuzamban három napot meghaladó távolléteket.

Ut. 23. Amennyiben az összes körülmények indokolttá teszik, 
a számadótest parancsnoka (vezetője) a megtérítés összegét 
a legmagasabb mértéknél alacsonyabb összegben is meg
állapíthatja, de térítés kiszabását teljesen nem mellőzheti.

Ut. 24. Leltárhiányért fennálló felelősségnél egyetemleges megtérí
tési kötelezettségnek nincs helye.

Ut. 25. Ha az alkalmazott és a testületi tag a hiányért felel közö
sen, annak összegét a munkabérek (illetmények) arányá
ban előbb kétfelé kell osztani. Ezt követően kell a kárt 
(hiányt) az irányadó felelősségi szabályok szerint elbírálni.

Ut. 26. Ha a leltárhiány miatt az anyagkezelő ellen a 60 napos ha
táridőben büntető eljárás indul és azt az ügyészség 
bűncselekmény hiányában megszünteti, vagy a nyomozást 
megtagadja, illetőleg a bíróság a leltárfelelőst felmenti, 
az erről szóló jogerős határozat (ítélet) kézbesítésétől számí
tott 60 napon belül a leltárfelelőssel szemben a leltár
hiányra vonatkozó szabályok szerint a térítési eljárást le 
kell folytatni. Ez a határidő jogvesztő.

A leltárhiány alapján a 60 napos határidőn túl indított bün
tetőeljárás keretében, amennyiben az ügyészség a nyomo
zást bűncselekmény hiányában jogerősen megtagadja, vagy
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megszünteti, illetőleg a bíróság felmentő ítéletet hoz, a lel
tárfelelőssel szemben térítési eljárásnak már nincsen helye. 
Ha az ügyészség, illetőleg a bíróság a leltárfelelőssel szem
ben a leltárhiány miatt a bűncselekményt megállapítja, a 
határozathozatali határidőt az erről szóló jogerős határozat 
kézbesítésétől kell számítani.

Ut. 27. A leltárfelvétel és elszámolás módjának részletes szabályait 
a vonatkozó anyaggazdálkodási utasítások határozzák meg.
Mindazokban a kérdésekben, amelyekben jelen fejezet a 
hiányért való felelősségre külön szabályt nem tartalmaz, (a 
hiány összegének megállapítása, számadótesti közrehatás, 
jegyzőkönyv, határozat, jogorvoslat, behajtás, stb.) a Mt. 
V. és a károkozásért való felelősségnél érvényesülő végre
hajtási szabályok az irányadók.

I I I .  R É S Z  

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ut. 1. Amennyiben az önálló számadótest parancsnoka (vezetője) 
leírást, vagy 5000 Ft értékhatárig BM kárviselést, illetőleg 
korlátozott összegű mérséklést állapított meg, a vonatkozó 
határozat egy példányát, a határozat meghozatalát követő
en nyomban, illetőleg a kézbesítéssel egyidejűleg a testületi 
országos parancsnoksághoz, illetőleg saját középfokú gaz
dasági irányító szervéhez, ennek hiányában a BM Terv- és 
Pénzügyi Csoportfőnökséghez kell felterjeszteni.
Az értékhatáron felüli kárügyekben hozott BM kárviselést 
kimondó, valamint a teljes kártérítést elengedő határozat 
1 példányát pedig -  az előző bekezdésben megállapított 
időben -  a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökségnek kell 
felterjeszteni.
A BM kárviselés kimondásánál az értékhatár szempontjá
ból az okozott kár összege az irányadó.

Mt. 5. §. (1) A munkaviszonyból folyó igény három év 
alatt elévül. A bűntettel okozott kárért fenn
álló felelősség öt év alatt, ha pedig a bün
tetőeljárás megindítására meghatározott el
évülési idő ennél hosszabb, ennek megfelelő 
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idő alatt évül el. Az elévülés akkor kezdő
dik, amikor az igény esedékessé válik.

(2) Ha a jogosult az igényt menthető okból nem 
tudja érvényesíteni, az akadály megszünte
tésétől számított hat hónapon belül azt ak
kor is megteheti, ha az elévülési idő már el
telt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van 
hátra.

(3) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli 
felszólítás vagy az igénynek a munkaügyi 
vitát eldöntő szerv előtti érvényesítése, va
lamint a kötelezett részéről való elismerés az 
elévülést megszakítja. Az elévülés megsza
kadása, illetőleg az elévülést megszakító 
eljárás jogerős befejezése után az elévülési 
idő újból kezdődik.

Ut. 2. A pénzbeli járandóság téves kifizetésével, valamint a leltár
hiánnyal kapcsolatos igény érvényesítésének jogvesztő ha
táridejére a Mt. V. 68. §. (1) bekezdés és az I. Rész, Ut. 
9- 12., illetőleg a II. Rész, Ut. 20- 21. pontjai tartalmaznak 
rendelkezéseket.

Ut. 3. Ha a felelős alkalmazottal szemben a kártérítés (tartozás) 
a kötelező intézkedések elmulasztása miatt nem róható ki, 
illetőleg nem hajtható be, az így felmerült kárt a mulasztó
val szemben kell kártérítési eljárásban érvényesíteni.
A mulasztó felelősségét a vétkes károkozás szabályai sze
rint kell elbírálni.

Ut. 4. A Belügyminisztérium gépjárműveinek jogtalan igénybe
vétele esetén a térítési díjat a 8/1957. (I. 29.) Korm. sz. ren
delet alapján kell megállapítani. Eszerint: 
a) első esetben a megfelelő közhasználatú gépjármű vitel

díjának kétszeresét,
b) második és további esetekben a megfelelő közhasználatú 

gépjármű viteldíjának háromszorosát kell térítésként 
megállapítani.

Abban a kérdésben, hogy a jogtalan igénybevétel mikor, 
történt első, illetőleg második és további esetekben, a jog
talan igénybevétel tényének a megállapítása az irányadó.
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Gépjármű jogtalan igénybevétele esetén, a tényleges jogta
lanul megtett kilométereket kell alapul venni.

Ut. 5. Az anyagi felelősség megállapításával kapcsolatban kelet
kezett munkaügyi vitákra vonatkozó szabályokat a Munka 
Törvénykönyve V. része, illetőleg a belügyminiszter 17/1967. 
sz. utasításának 88- 94. pontjai szabályozzák.

Ut. 6. Az átlagkereset kiszámításának módját a 14/1967. (XI. 9.) 
Mü M sz. rendelet 18. §-ával módosított 7/1967. (X. 8.) 
Mü M sz. rendelet 7- 10. §-ában foglalt rendelkezések ha
tározzák meg.

Ut. 7. A kártérítési ügyeket e szabályzat hatálybalépésétől kezdve 
külön csoportszámon kell iktatni, illetőleg kezelni.

Ut. 8. Mindazon az esetekben, amelyekben a Munka Törvény- 
könyve „vállalat”, vagy „igazgató’’, illetőleg „dolgozó” felől 
rendelkezik, -  az önálló számadótestet, a számadótest pa
rancsnokát, (vezetőjét) illetőleg alkalmazottat kell érteni.

Ahol a Munka Törvénykönyve az anyagi felelősség szabá
lyozását kollektív szerződés körébe utalja, jelen szabály
zat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ut. 9. A BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség vezetője jogosult
-  a szakszervezettel egyetértésben -  jelen szabályzatot, 
ideértve a hatásköri szabályozást is, mindazokkal a rendel
kezésekkel módosítani és kiegészíteni, amelyek a gyakorlati 
végrehajtás során szükségessé válnak és amelyek az utasí
tás alapelveivel nem ellentétesek.

A BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség főfelügyeleti, 
továbbá a testületi országos parancsnokságok és az egyéb 
középfokú gazdasági irányító szervek a saját számadótestek

nél, mint munkáltatóknál felügyeleti jogkört gyakorol
nak. Ennek keretében, ha ellenőrzéseik során, vagy bejelen
tés folytán törvénysértést észlelnek, munkaügyi vitát, ille
tőleg törvényességi intézkedést kezdeményezhetnek.

Ut. 10. Jelen szabályzat 1968. o k t ó b e r  1 -n lép
hatályba. A szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

Készült: 600 példányban.
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