
A BELÜGYMINISZTER 
17/1973.számú

u t a s í t á s a

az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács Ügyrendjének
kiadásáról

k

A Minisztertanács 2024/1972. /IX. 27./ számú határoza
tának 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  a köz
lekedésbiztonság fokozása, a balesetmegelőzési ismeret
terjesztő és propagandamunka irányításával kapcsolatos 
feladatok eredményes teljesítése érdekében kiadom és ki
hirdetem az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács /a to
vábbiakban: OKBT/ ügyrendjét.

Az Ügyrend 197 3. julius hó 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Közúti Balesetelhárítási Tanácsra vonat
kozó minden korábbi intézkedés hatályát veszti.

Benkei András s.k.♦ belügyminiszter

-4 .2 -10- 22 / 17 / 1973  /1

10-22/16/1973



AZ ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TANÁCS 
Ü G Y R E N D J E

I. Fejezet 

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács

1/ Az OrszágosvKözlekedésbiztonsági Tanács /a továbbiak
ban: OKBT/ a közlekedésbiztonság fokozásával, a bal
esetmegelőzési ismeretterjesztő és propaganda munka 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásában a bel
ügyminiszter irányításával működő tanácsadó, koordiná
ló és szervező testület; közreműködik a közlekedésbiz
tonsági oktatás. nevelés irányelveinek kialakításában 
és megvalósításában, elősegíti és szervezi az ezzel 
kapcsolatos tevékenység összehangolását.

2/ Az OKBT elnöke a mellékletben felsorolt állami és tár
sadalmi szervek véleményének figyelembe vételével kéri 
fel közreműködésre a tanács tagjait.

3/ Az OKBT tagjainak egyenlő jogaik és kötelességeik van
nak és azokat az OKBT ülésein - szervük képviseleté
ben - személyesen gyakorolják.

II. Fejezet 

Az OKBT szervei és tisztségviselői

4/ Az OKBT szervei: 

a/ Tanácskozó ülés:
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Foglalkozik a munkatervben meghatározott orszá
gos jelentőségű kérdésekkel. A tanácskozó ülésen 
az OKBT tagjain kivül a fővárosi és a megyei közle
kedésbiztonsági tanácsok képviselői és esetenként - 
az elnök meghívása alapján - a napirendre tűzött 
ügyben érdekelt szervek képviselői, szakértői is 
résztvesznek.

b/ Elnökség:

A tanácskozó ülések közötti időszakban foglalkozik 
azokkal a közlekedésbiztonsági, balesetmegelőzési 
ismeretterjesztő és propaganda kérdésekkel» amelyek 
a tanácsadó, koordináló és szervező munka ellátásá
hoz szükségesek.

c/ Szakbizottságok:

Az OKBT - elnöki jóváhagyás alapján - meghatározott 
részfeladatok teljesítésére, szükség szerint szakbi
zottságokat létesít. A szakbizottságok vezetőit az 
OKBT ügyvezető elnöke bizza meg. Indokolt esetben a 
szakbizottságok vezetői - szakbizottságukon belül - 
munkacsoportokat létesíthetnek.

d/ Titkárság:
*

Gondoskodik az OKBT tevékenységével és működésé
vel kapcsolatos feladatok teljesítéséről, a szak- 
bizottságok működtetéséről, az általános közlekedés- 
biztonságot szolgáló megelőzési feladatok végzésé
ről. Az OKBT titkárságának feladatait a BM.Közleke
dési Csoportfőnökség Megelőzési Osztálya látja el.

$/ Az OKBT tisztségviselői:

a/ Elnök: a belügyminiszter
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E minőségében

- összehívja és vezeti az OKBT tanácskozó üléseit, 
megállapítja azok napirendjét,

- ellátja az OKBT elnöksége tevékenységének felü
gyeletét .

Az elnök jogait - akadályoztatása esetén - helyet
tese - a rendőri miniszterhelyettes - gyakorolja.

b/ Ügyvezető elnök: a BM. közlekedési csoportfőnök.

E minőségében:

- az OKBT elnökének megbízásából képviseli az 
OKBT-t és a jogkörében anyagi kötelezettséget 
vállalhat a Belügyminisztérium pénzügyi rendel
kezéseinek megfelelően,

- ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyek
kel az OKBT elnöke megbízza,

- felelős az OKBT titkárságának szakirányításáért.

Az ügyvezető elnököt - akadályoztatása esetén -
az OKBT titkára helyettesíti.

c/ Titkár: a BM Közlekedési Csoportfőnökség Megelőzési
Osztályának vezetője.

E minőségben:

- felelős a tanácskozó és elnökségi üléseken tárgya
lásra kerülő előterjesztések ügyrendszerü előké
szítéséért, a költségvetési és munkatervi javas
latok és beszámoló jelentések Összeállításáért,

- közreműködik a balesetmegelőzési ismeretterjesztő 
és propaganda munkával kapcsolatos irányelvek 
megvalósítását célzó javaslatok előkészítésében
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es gondoskodik az érdekelt szervek ilyen irányú 
tevékenységét illetően, a szükséges koordinálás
ról, kapcsolattartásról,

- az OKBT ügyvezető elnökének megbízásából és felha- 
* talmazása alapján eljár az OKBT nevében és képvi

seletében,

- szervezi a balesetmegelőzési ismeretterjesztő és pro 
pagandamunkával kapcsolatos információs és tájékoz
tatási tevékenységet, ellátja az ezzel összefüggő 
kutató munka koordinálása és a nemzetközi kapcso
latok ápolása terén reá háruló feladatokat,

- gondoskodik az OKBT működésével kapcsolatos admi
nisztrációs teendők ellátásáról: kiadmányozza az 
ügyiratokat, a jóváhagyott keretek között utalvá
nyozza a rendelkezésre álló költségvetési összege
ket és nyilvántartja a költségvetési keretek feX- 
használását,

- beszámol az OKBT tanácskozó és elnökségi ülésén a 
Titkárság időközben kifejtett tevékenységéről.

III. Fejezet 

Az OKBT feladatai 

6/ Tanácsadással, javaslatokkal segiti:

-  a balesetmegelőzési ismeretterjesztő és propaganda 
munka fő irányainak meghatározását, az irányelvek el
készítését ,

- a balesetelhárítási mozgalmak, versenyek, nevelési ak
ciók és más rendezvények szervezését, értékelését,

- az óvódákban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intéz 
ményekben folyó közlekedésoktatási- nevelési feladatok 
ellátását,
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- a közlekedésbiztonság fokozását érintő jogszabá
lyok előkészítését.

7 /  Koordináló és szervező munkával elősegíti:

_ - a balesetmegelőzési ismeretterjesztő és propagan
da munkával kapcsolatos központi kiadványok, szem
léltető eszközök, filmek szerkesztését és kivite
lezését ,

- nemzetközi és nemzeti közlekedésbiztonsági szer
vezetekkel való kapcsolatokat3 a közlekedésbiz
tonsági kérdésekkel foglalkozó nemzetközi tanács
kozások előkészítését, a dokumentációk /kiadványok, 
filmek/ rendszeres cseréjét,

- a tömegkommunikációs eszközökön keresztül /sajtó, 
rádió, televízió/ végzett balesetmegelőzési ismeret- 
terjesztő és propaganda munkát,

- az érdekelt szervek közlekedésnevelési, balesetmeg
előző tevékenységét,

- a közlekedés biztonságával kapcsolatos tudományos 
kutatásokat, azok hazai és nemzetközi eredményei
nek közreadását.

8/ Az OKBT a közlekedésbiztonság fokozása érdekében ja
vaslatait, észrevételeit tájékoztatás, valamint intéz
kedés céljából az illetékes állami, társadalmi szerv 
vezetőjének küldi meg.

IV. Fejezet 

Az OKBT pénzügyi eszközei

9/ Az OKBT ügyrendjében meghatározott feladatok pénzügyi 
feltételeinek biztosításához az érdekelt, valamint a 
feladatok megoldásában közreműködő szervek saját esz
közeikkel hozzájárulnak.

« -  5 -
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10/ A hozzájárulás összegét a Belügyminisztérium ille
tékes szakszolgálata az OKBT részére nyitott külön 
számlán kezeli.

11/ A pénzeszközök felhasználására vonatkozóan a Belügy
minisztérium általános pénzgazdálkodásának szabályai 
az irányadók.

12/ Az OKBT feladatainak teljesitése az elnökség által 
jóváhagyott éves muxúcaterv és költségelőirányzat
alapján történik.

k

V. Fejezet

A területi közlekedésbiztonsági tanácsok

13/ A területi - fővárosi, megyei, járási, /járási és vá
rosi, városi, fővárosi kerületi/ - közlekedésbiztonsá
gi tanácsok a közlekedésbiztonság fokozásával, a 
balesetmegelőzési ismeretterjesztő és propaganda mun
kával kapcsolatos feladataik ellátásában a területileg 
illetékes rendőrfőkapitányság, illetőleg rendőrfőkapi
tányság vezetőinek irányításával működő tanácsadó, 
koordináló és szervező testület; közreműködnek a te
rületen folyó közlekedésbiztonsági nevelés irányelvei
nek kialakításában és megvalósitásában, elősegitik és 

t szervezik az ezzel kapcsolatos tevékenység összehango
lását .

14/ A területi közlekedésbiztonsági tanácsok szervezetére 
és működésére az ügyrend I-III. fejezetében foglaltak 
az irányaik f azok értelemszerű alkalmazásával.

Benkei András s.k. 
belügyminiszter 
az OKBT. elnöke
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AZ ÉRDEKELT- KÖZREMŰKÖDŐ KÉPVISELŐK KIJELÖLÉSÉRE FELKÉRENDŐ -
MINISZTEREK /ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK VEZETŐI/, ILLETŐLEG 

EGYÉB SZERVEK /SZERVEZETEK ÉS INTÉZETEK/

- közlekedés- és postaügyi miniszter,
- művelődésügyi miniszter,
- pénzügyminiszter,
- honvédelmi miniszter,
- egészségügyi miniszter,
- mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, 
legfőbb ügyész,

- Legfelsőbb Biróság elnöke,
- SZOT főtitkára,
- Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnöke,
- Magyar Rádió és Televizió elnöke.

MAS TISZTSÉGVISELŐK; ILLETŐLEG TAGOK /AKTÍVAK/ KIJELÖLÉSÉRE
/JAVASOLÁSÁRA/

- a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium érdekelt főosz
tályai és más központi szervei,

- a Müvelődésügyi Minisztérium illetékes főosztályai,
- a Pénzügyminisztérium illetékes főosztálya és az Állami 
Biztositó Főigazgatósága,

- a Honvédelmi Minisztérium illetékes főcsoportfőnöksége,
- az Egészségügyi Minisztérium illetékes szerve /Országos 
Mentőszolgálat is/,

- a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium illetékes 
központi szervei,

- az Igazságügyi Minisztérium érdekelt főosztályai,
- a Belkereskedelmi Minisztérium érdekelt főosztályai és 
más központi szerve,

- az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium érdekelt 
főosztálya és más központi szerve,
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- a KISZ Központi Bizottsága /a Magyar Úttörők Szövet
sége Országos Elnöksége is/,

- a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztálya,
- a Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi Osz
tálya ,

- a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete,
- a Pedagógusok Szakszervezete,
- a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete,
- a Magyar Rádió és Televízió illetékes főosztályai,
- a Központi Statisztikai Hivatal illetékes főosztálya,
- a Magyar Honvédelmi Szövetség,
- a. Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat,
- a Közlekedéstudományi Egyesület,
- az Országos Kriminalisztikai Intézet,
- az Állam- és Jogtudományi Intézet,
- a Budapesti Műszaki Egyetem,
- a KÖTUKI,
- a Magyar Autóklub,
- a Magyar Hirdető,
- a közlekedéssel kapcsolatos tevékenységet végző, vagy 
jelentősebb gépjárműparkkal rendelkező trösztök, válla
lati központok, stb.
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Személyi rész

A belügym iniszter eiv társ
V é g h  György rendőr ezredest a BM Bács-Kiskun 

megyei R endőr-főkapitányság helyettes vezetőjét — é r
demei elism erése m ellett — 1973. június 30-i hatállyal 

nyugállom ányba helyezte;
Dr. F e h é r  Géza rendőr őrnagyot 1973. július 1-i 

hatállyal sorosan alezredessé előléptette, és egyben a 
BM Bács-K iskun megyei R endőr-főkapitányság helyet
tes vezetőjének 

kinevezte.

A belügym iniszter-helyettes elv társ
C s e n d e s  K ároly rendőr alezredest 1973. június 

16-i hatállyal csoportfőnökhelyettesnek;
Dr. V i n c z e Győző r. alezredest 1973. június 1-i

hatállyal a BM Közlekedési Csoportfőnökségen a Meg
előzési Osztály vezetőjének

kinevezte.

Elnöki tanácsi határozat

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
14/1973. számú 

h a t á r o z a t a  
a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiről

I.

Általános elvek

1. A jogalkalm azó szervek kötelesek m inden h a tá 
rozatukban, intézkedésükben és e ljárásukban  érvénye
síteni a szocialista törvényességet. Kötelesek a jog-
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58 — 1973. július 28. BELÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

szabályokat m egtartani és m egtartatn i. F eladatuk  a 
törvénysértések megelőzése, a jogellenes cselekmények 
feltárása és az ellenőrzés eredm ényességének segítése. 
Tevékenységükkel neveljék az állam polgárokat a tö r
vények tiszteletére, a jogszabályok önkéntes követé
sére és felelősségtudatuk fokozására. Vegyenek részt 
rendszeresen a jogszabályok és a jogalkalm azásban 
szerzett tapasztalatok széles körű ism ertetésében.

2. A jogalkalm azó szervek segítsék a társadalm i, a 
csoport és az egyéni érdekek összehangolását, a szoci
alista együttélés szabályainak érvényesülését és az 
állam polgári fegyelem m egszilárdítását. Lépjenek fel 
a társadalm i tulajdon m egkárosítóival, az állam i fe
gyelem és a m unkafegyelem  megszegőivel szemben, 
az élősdiség, a spekuláció és a m unka nélküli jöve
delemszerzés m inden form ája ellen.

3. A jogszabályokat egységesen, társadalm i, politikai, 
gazdasági céljainknak megfelelően alkalm azzák, a jog- 
politikai elveket m aradéktalanul érvényesítsék. Meg 
kell szüntetni az olykor még ellentm ondásos, form ális 
és szubjektív jogértelm ezést, illetőleg jogalkalm azást,

4. Jav ítan i kell a jogalkalm azó szervek ügyintézé
sének színvonalát és kulturáltságát. G yorsítani és egy
szerűsíteni kell a jogalkalm azó eljárást.

A jogalkalm azást irányító  szervek állásfoglalásaikkal 
segítsék a helyes és egységes joggyakorlat k ialakítását. 
A jogorvoslatra h ivato tt hatóságok nyújtsanak  nagyobb 
segítséget az első fokon eljáró  szervnek.

5. A jogalkalm azó szervek kísérjék  figyelemmel a 
jogszabályok érvényesülését, társadalm i hatását. A 
társadalm i viszonyok és a jogszabályok közötti össz
hang biztosítására — szükség esetén — kezdem ényez
zék az elavult vagy a gyakorlatban be nem  vált jog
szabályok felülvizsgálatát, illetőleg új jogszabályok 
alkotását.

II.

A büntető jogalkalmazás jogpolitikai elvei

6. A szocialista társadalm i viszonyok között sem szű
nik meg önm agától a bűnözés, de m egvannak a valós 
lehetőségek a visszaszorítására, okainak m egszünteté
sére. Ezért a bűnözés elleni küzdelem ben szükséges, 
hogy a bűnüldöző szervek m unkáját segítse mir.den 
állam i és társadalm i szerv, sőt az egész társadalom  
összefogása.

7. A bűnözés elleni küzdelem nek elsősorban a bűn- 
cselekmények megelőzésére kell irányulnia. A bűnözést 
nem lehet csupán a régi társadalom  tudati m aradvá
nyaira, a kapitalista  környezetre, az ellenséges ideoló
giai hatásokra, valam int a fellazító tevékenységre 
visszavezetni.

Ezek kétségtelenül jelentős m értékben hatnak. A bű
nözésnek ezenkívül a mi viszonyaink között még egyéb 
objektív és szubjektív okai is vannak. A bűnüldöző 
szerveknek és minden m ás állam i szervnek ezért m eg
különböztetett figyelmet kell fordítaniok a bűnözés 
okainak feltárására, elemzésére és intézkedéseket kell 
tenniök azok megszüntetésére.

8. A bűnüldöző szervek elsőrendű kötelessége m in
den bűncselekm ény felderítése és a tettesek felelősség

re vonása szem élyre való tek in te t nélkül. Törvényes 
alap h iányában senki ellen sem indítható  büntető  el
járás.

9. A büntető e ljárásban  — a törvényesség követel
m ényének megfelelően — a tényállás m egállapításához 
szükséges m inden bizonyítékot be kell szerezni és az 
elkövető büntetőjogi felelősségének m egállapításához 
tekintetbe kell venni m ind a terhére, m ind pedig a ja 
vára szolgáló valam ennyi körülm ényt.

10. B iztosítani kell, hogy akivel szemben büntető  el
já rá st indítanak, a törvényben m eghatározott módon 
védekezhessen. A védő késedelem  nélkül köteles m in
den törvényes védekezési eszközt és módot felhasználni, 
és elősegíteni a büntető  ügyek gyors, alapos elbírálását. 
A védői tevékenység ugyanis jelentős tényezője a szo
cialista törvényesség érvényesülésének.

11. Az eljárás során differenciáln i kell a cselekm ény 
és az elkövető társadalm i veszélyességének foka szerint.

12. A bűncselekm ény elkövetőjét olyan büntetéssel, 
illetőleg joghátránnyal kell súly tani, am ely m egfele
lően szolgálja a társadalom  védelm ét, és egyben a lkal
mas arra , hogy a társadalom  többi tag já t is vissza
ta rtsa  bűncselekm ények elkövetésétől.

E zért:

a) A törvény szigorát kell alkalm azni az állam ellenes, 
az élet elleni és a társadalom  egyéb alapvető érdekét 
sértő vagy veszélyeztető különösen súlyos, szándékos 
bűntett elkövetőivel, valam in t azokkal a veszélyes 
bűnözőkkel szemben, akik  konokul szem behelyezked
nek a  törvényekkel és a társadalm i együttélés sza
bályaival.

b) Szigorúan meg kell büntetn i azokat, ak ik  m unka
kerülő, alkoholista életm ódjukból, harácsoló vagy élősdi 
életszem léletükből fakadóan követnek el bűncselek
ményt. Ugyanígy kell e ljárn i azokkal is, akik csopor
tosan követnek el bűncselekm ényt, továbbá akiket 
azonos- vagy hasonló jellegű bűncselekm ény m ia tt m ár 
korábban is m egbüntettek. Hasonlóan kell megítélni 
azok cselekm ényét is, akik  erőszakos jellegű, a tá rsa 
dalom ra nagyobb veszélyt je lentő vagy különösen gya
kori bűncselekm ényt követnek el. U gyanakkor gondos
kodni kell az alkoholista bűntettesek  gyógyításáról is.

c) Aki először követ el bűncselekm ényt, de a m aga
ta rtása  korábban nem  esett kifogás alá, — am ennyiben 
a bűncselekm ény súlya és a bűnösség foka is csekély 
—, az e ljá rás t a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész
ség általában  figyelm eztetéssel fejezze be. vagy az 
ügyet fegyelmi, illetőleg társadalm i bírósági e lb írálásra 
ad ja át.

Ha mégis bírósági eljárás szükséges, az ilyen elkö
vetőkkel szemben általában  megfelelő súlyú pénzfő
büntetést, javító- nevelő m unkát vagy olyan szabad
ságvesztést kell kiszabni, am elynek végrehajtását 
próbaidőre felfüggesztik. A büntetés kiszabásánál irány 
adó egyéb szempontok azonban, a több súlyosbító kö
rülm ény, valam in t az általános megelőzés követelm énye 
indokolttá teheti ilyen elkövetőkkel szemben is rövidebb 
ta rtam ú végrehajtható  szabadságvesztés kiszabását.

d) Vagyoni haszonszerzés céljából elkövetett bűn- 
cselekmény esetében az e lé rt nyereséget vagy előnyt
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vagyoni h á trán y t jelentő büntetéssel, intézkedéssel, 
illetőleg kárté rítésre  kötelezéssel m indig el kell vonni. 
Az ilyen határozat végrehajtásának  feltételűit m ár a 
nyomozás során biztosítani kell.

13. Nagy gondot kell fordítani a szabadságvesztés 
végrehajtási fokozatának helyes m egválasztására, az 
elítéltek megfelelő elkülönítésére, dolgoztatására és 
nevelésére. Tovább kell fejleszteni az: utógondozás á l
lami és társadalm i rendszerét. Fokozott figyelm et kell 
fordítani á veszélyes bűnözők elleni védekezésre.

III. 

A polgári jogalkalmazás jogpolitikai elvei

14. A polgári jogi ügyekben, családjogi v itákban  és 
a munkajogi, illetve a szövetkezeti tagsági viszonnyal 
kapcsolatos jogvitákban a jogalkalm azó szervek érvé
nyesítsék társadalm i és gazdasági fejlődésük foko
zottabb követelm ényeit. Döntéseikkel segítsék elő tá r
sadalm i és gazdasági életünk fejlődését.

15. Fordítsanak nagy figyelm et a gazdálkodó szer
vezetek jogi kapcsolatainak tisztaságára. Lépjenek fel 
a tisztességtelen haszonszerzés és a gazdasági fölénnyel 
való visszaélés ellen. A szerződésekkel kapcsolatos jog
vitákban ju ttassák  érvényre a népgazdasági érdeket.

16. Fordítsanak rá  gondot, hogy a szocialista gaz
dálkodó szervezetek m egtartsák  az állam i és a szerző
dési fegyelmet. Szerződésszegés, m inőségrontás, mások 
jogainak megsértése, jóhírnevének csorbítása, k á r
okozás, jogellenes tevékenységgel történő jövedelem - 
szerzés esetén következetesen alkalm azzák a polgári 
jog szankcióit. Indokolt esetben kezdem ényezzék a jog
sértésért felelős szem ének  felelősségre vonását.

17. Szerezzenek érvényt az állam polgárok jogainak 
és törvényes érdekeinek. A bban az esetben, ha a társa
dalmi érdek érvényesítése végett szükséges a csoport-, 
illetve az egyéni érdek korlátozása, törekedjenek a 
törvényes rendelkezések keretei között az okozott h á t
rány kiegyenlítésére.

18. Részesítsék messzemenő védelem ben az állam pol
gárok sz e m é ly i és vagyoni jogait, törvényes érdekeit. 
Találm ányi, szerzői, ú jítási ügyekben gondoskodjanak 
arról, hogy az állam polgárok m egkapják alkotó m un
kájuk ellenértékét. K ártérítési, valam in t k isa já títási és 
egyéb kárta lan ítási ügyekben biztosítani kell, hogy — 
a törvényes keretek  között — az állam polgárok tény
leges kára m egtérüljön. Részesítsék az eddiginél ha té
konyabb védelem ben a fogyasztók érdekeit. A jogal
kalmazás eszközeivel is segítsék elő a közszükséglet 
korszerű és megfelelő minőségű kielégítését.

19. A m unkajogi és a szövetkezeti tagsági viszonnyal 
kapcsolatos jogvitákban eljáró  jogalkalm azó szervek 
biztosítsák a vállalati és a szövetkezeti dolgozók jogai
nak érvényesülését. Segítsék elő a szükséges egészség- 
védelmi és biztonsági feltételek m egterem tését. Ügyel
jenek arra, hogy a jogok érvényesítése a kötelezettségek 
teljesítésével szoros egységben történjék.

20. A jogalkalm azás já ru ljon  hozzá ahhoz, hogy az 
állam polgárok kapcsolataiban egyre jobban érvénye
süljenek a szocialista erkölcs követelm ényei. Különösen

a társadalom  széles körét érin tő  családjogi bíráskodás 
színvonalának em elésével kell fokozni az ítélkezés tu 
datform áló hatását. A bírói gyakorlatban érvényesíteni 
kell a családi kapcsolatokra vonatkozó szocialista e r
kölcsi norm ákat. A döntések védjék  és sz ilárd ítsák  a 
házasság és a család intézm ényét. N eveljék az á llam 
polgárokat fokozottabb felelősségtudatra, a család és a 
társadalom  irán ti kötelezettségeik teljesítésére. Az 
ítélkezés hasson oda, hogy a családi élet segítse a gyer
m ekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, szocialista 
em berré válását.

IV.

Az államigazgatási jogalkalmazás jogpolitikai elvei

21. Az állam igazgatási szervek ford ítsanak  különös 
gondot a társadalm i tulajdon, az állam polgári érdekek 
és a család védelm ére, a jogtalan gazdagodás m egaka
dályozására, a harácsolás v isszaszorítására és a  szoci
alista törvényesség érvényesítésére.

■U

22. Az állam igazgatási szervek gondosan b írá lják  el 
a beadványokat és a panaszokat. Törekedjenek gyors és 
színvonalas ügyintézésre. Ford ítsanak  különös gondot 
az ügyfelek tá jékozta tására , meggyőzésére és a tény
állás pontos m egállapítására. A lehetőség szerin t segít
sék elő egyezség létrehozását. T árják  fel azokat az 
okokat, am elyek az azonos jellegű állam igazgatási pa
naszokat k ivá ltják  és tegyenek intézkedéseket az okok 
megszüntetésére.

23. Az állam igazgatási szervek határoza ta ik  m egho
zatalánál ta rtsák  meg a törvényességet, vegyék figye
lembe a társadalm i körülm ényeket, az egyéni m egítélés 
követelm ényeit, és indokolt esetben já r ja n a k  el m él
tányosan. E ljárásukban, határozataikban  érvényesítsék 
a társadalm i nevelés szem pontjait, többek között azzal 
is, hogy érthetően, meggyőzően, tényekkel alátám asztva 
indokolják a kérelm et elutasító, a jogot elvonó vagy a 
kötelezettséget m egállapító határozatokat.

24. H atározataikkal biztosítsák a településfejlesztési, 
a város- és községrendezési tervek  m egvalósulását, 
szerezzenek érvényt a m űem lék-, term észet- és környe
zetvédelm i előírásoknak.

25. Szabálysértési ügyekben a bírság összegének k i
szabásakor vegyék figyelembe a cselekm ény súlyát, az 
elkövető személyi körülm ényeit és anyagi helyzetét, 
az okozott kárt, a szerzett anyagi előnyt és az e lb írá lt 
szabálysértés gyakoriságát.

26. Az állam igazgatási szervek hatékonyabban küzd
jenek a bürokratizm us és a form ális ügyintézés ellen. 
Ne tű rjék  az elvtelen tám ogatást, kivételezést, elnézést. 
G ondoskodjanak határozataik  következetes végrehaj
tásáról.

27. Eredm ényesebbé és rendszeresebbé kell tenni az 
állam igazgatási szervek felügyeleti és irányító  tevé
kenységét a vállalatok, szövetkezetek, intézm ények és 
egyesületek vonatkozásában. H atékonyabbá keli tenni 
a hatósági, gazdasági és pénzügyi ellenőrzést. Av állam - 
igazgatási tevékenység színvonalának em elésére, külö
nösen a lakosság ügyeinek gyorsabb és jobb intézéséi'e 
jav ítan i és erősíteni kell az állam igazgatási szervek 
együttm űködését.
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V.

Az ügyészi általános felügyelet jogpolitikai elvei

28. Az ügyészség segítse elő a jogszabályok egységes 
értelm ezését és alkalm azását, a törvényesség m egtar
tását. Növelje a törvényességért való felelősséget az 
állam i, társadalm i és szövetkezeti — különösen az irá 
nyító és felügyeletet ellátó és az ellenőrző szervekben. 
Szorgalmazza, hogy az irányító, a  felügyeletet ellátó 
és az ellenőrző szervek rendszeresen ta rtsan ak  vizsgá
latot. Az ügyészség a m aga eszközeivel o tt lépjen fel, 
ahol ezt az állam i és a  tá rsadalm i érdek, illetőleg az 
állam polgárok jogos egyéni érdekeinek megóvása in 
dokolttá teszi. Kezdeményezze — szem élyre és beosz
tásra  tek in te t nélkül — a törvénysértők felelősségre 
vonását.

29. Az ügyészség segítse, hogy az állam igazgatási 
szervek és a tanácsok a törvényesség szellem ében m ű
ködjenek, rendeleteik, határozataik  és intézkedéseik 
összhangban legyenek a jogszabályokkal.

30. Az ügyészség k ísérje  figyelem m el a panaszok, 
a m unkaügyi és a  szövetkezeti tagsági v iták  intézését, 
a m unkavédelm i előírások m egtartását és a szabálysér
tések elbírálását. A jogszabályok m egsértése esetén 
tegyék meg, illetőleg kezdem ényezzék a  törvényes hely
zet visszaállításához szükséges intézkedéseket.

31. Az ügyészség szigorúan lépjen  fel azokkal szem
ben, ak ik  a jogos b írálato t joghátrány  k ilá tásba helye
zésével, vagy alkalm azásával elfojtják.

VI.

A jogalkalmazó szervek feladatai 
a jogpolitika elvek érvényesítésében

32. A különféle jogalkalm azó (igazságügyi, ügyészi, 
belügyi, tanácsi és egyéb állam igazgatási) szervek a 
vezetés és az irányítás színvonalának em elésével, tevé
kenységük rendszeres összehangolásával segítsék elő 
a jogpolitikai elvek következetes érvényesülését. A jog- 
alkalm azás tapasztalata iró l és társadalm i hatásáró l az 
illetékes párt-, állam i és társadalm i szerveket rendsze
resen tájékoztassák.

33. A jogalkalm azó szervek vezetői elemezzék rend 
szeresen a jogalkalm azás gyakorlatát. Gondoskodjanak 
arról, hogy dolgozóik, illetőleg az alárendelt szervek 
megfelelő tájékozta tást kap janak  m unkájukkal össze
függő társadalm i, politikai és gazdasági kérdésekről.

34. A jogalkalm azást irányító  szervek gondoskodjanak 
arról, hogy tevékenységük elm élyült és m egalapozott 
legyen. M unkájukban használják  fel a tudományok, 
különösen a jogtudom ány eredm ényeit.

VII.

35. Ez a határozat kihirdetése nap ján  lép  hatályba.

Minisztertanácsi határozat

Losonczi Pál s. k ,
a M agyar 

Népköztársaság 
Elnöki T anácsának 

elnöke

Cseterki Lajos s. k..
a  M agyar 

Népköztársaság 
Elnöki T anácsának 

titkára

A Minisztertanács 
1022/1973. (VI. 27.) számú 

határozata 
a tisztességtelen haszon megállapításának 

irányelveiről

A M inisztertanács a  társadalm i tu la jdon  védelme, a 
társadalm i, a csoport és az egyéni érdek összhangjának 
biztosítása, valam int a gazdálkodás egyes terü lete in  
jelentkező káros jelenségek visszaszorítása érdekében a 
következő határozato t hozza:

A határozat hatálya

A határozat k iterjed  a term elés, az elosztás, a szol
gáltatás terü letén  működő valam ennyi gazdálkodó szer
vezet (állami vállalat, szövetkezet, ezek társulásai) á l
tal előállított, illetőleg forgalom ba hozott szabadáras 
term ékre (anyagra, félkészárura, készárura, építm ény
re stb.) vagy te ljesíte tt szolgáltatásra.

A határoza t rendelkezéseit a  m agánkisiparosokra és 
m agánkiskereskedőkre is m egfelelően alkalm azni kell.

A gazdasági kapcsolatokban, illetve gazdálkodó tevé
kenység során a határozatban  foglalt irányelveket kell 
érvényesíteni.

II.

A tisztességtelen haszon mértéke 
és megállapításának módja

1. N épgazdaságunkban a  hatósági ái'ak m elle tt a lk a l
m azásra kerülő szabadárak szükségessé tesznek olyan 
állam i intézkedéseket, am elyek megakadályozzák, hogy 
a gazdálkodó szervezetek a szocialista gazdálkodás e l
veivel ellentétes, társadalm i érdeket sértő gazdálkodó 
tevékenységgel tisztességtelen haszonhoz ju thassanak.

2. Tisztességtelen a haszon, ha azt a gazdálkodó szer
vezet a társadalm i érdeket és a szocialista gazdálkodás 
elveit közvetlenül sértő  m ódszerekkel éri el.

3. A tisztességtelen haszon elérése, illetőleg az a rra  
irányuló törekvés vizsgálható és m egállapítható  egyes 
term ékek vonatkozásában is.

4. Tisztességtelen a haszon — a nyereség m értékétől 
függetlenül is —, különösen akkor ha

a) a gazdálkodó szervezet m aga idéz elő olyan k i
egyensúlyozatlan gazdasági helyzetet, am ely a m aga
sabb á r  érvényesítését eredm ényezte, így ha  a gazdál
kodó szervezet az á rak  egyoldalú m egállapítását lehe
tővé tevő monopolhelyzet lé tre jö tté t a term ékforgalm a
zási szabályok m egsértésével, egyes term ékforgalm azá
si csatornák kizárásával, vagy m ás m ódon m aga hozta 
létre, vagy a  gazdálkodó szervezet egyébként m onopol
helyzetben van, vagy a verseny nem bontakozott ki és 
fontos társadalm i igényt kielégítő te rm ékeiért a rány 
ta lanu l magas á ra t köt ki, vagy fogad el;
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b) a gazdálkodó szervezet az áruválasztékot úgy szű
kíti, hogy a fogyasztók á lta l igényelt korábbi alacso
nyabb áru  term ék helyett m agasabb áru  term éket hoz 
forgalomba, ezzel a viszonylag olcsó, de jóminőségű 
cikkekből, illetve az olcsó tömegfogyasztási cikkekből 
az ellátást rontja, vagy az olcsó tömegfogyasztási cik
kek á rá t alapos gazdasági indok nélkül emeli, figye
lemmel az iparágban (kereskedelemben) szokásos á tla 
gos nyereségre (árrésre) is;

c) a gazdálkodó szervezet változatlan ár m ellett 
gyengéb minőségű, vagy felszereltségű, vagy csomago
lású term éket á llít elő, vagy hoz forgalom ba;

d) a gazdálkodó szervezet a beszerzési (ideértve a 
külkereskedelm i árak, illetve a költségek tartós em el
kedését rendszeresen követi eladási áraiban, a beszer
zési árak  (költségek) tartós csökkenését azonban nem ; 
ideértve azt az esetet, ha a gazdálkodó szervezetnél a 
nyersanyag- és alkatrész árak  csökkennek és ezeket az 
eladási árban nem ju tta tja  kifejezésre, ugyanakkor a 
korábban „begyűrűző” árem elkedéseket ára inak  em elé
sére használta fel;

e) a gazdálkodó szervezet fondorlattal, csalárdsággal, 
az üzleti partner félrevezetésével érvényesíti az árat, 
ideértve azt az esetet is, am ikor az árvetést valótlanul 
á llítja  össze, vagy az árkialakításhoz valótlan adatokat 
közöl, figyelemmel arra , hogy m indez jogosulatlan 
anyagi előny megszerzése érdekében tö rtén t;

f) a gazdálkodó szervezet változatlan á ra t érvényesít, 
illetve az á ra t nem csökkenti arányosan, holott az á r 
színvonal védelm ét szolgáló központi intézkedés a lap 
ján  konkrét tám ogatásban részesül, valam int költségei 
(pl.: adókedvezmény révén) csökkentek, ideértve, ha á l
lami tám ogatásban — árkiegészítésben — részesülő 
term ék árában  magas nyereséget érvényesít;

g) a gazdálkodó szervezet a v árt export árbevétel 
csökkenését vagy elm aradását a belföldi árak  em elésé
vel ellensúlyozza;

h) a gazdálkodó szervezet az á ra it a jelzett beszer
zési árem elkedés figyelem bevételével a lak ítja  ki és ezt 
az á ra t tartósan  akkor is érvényesíti, ha a v árt árem el
kedés nem következett be;

i) a gazdálkodó szervezet az anyagok és term ékek 
többféle áron (költséggel) történő beszerzése esetén a 
m egengedett vagy szokásos „árkeveréstől” eltérve a leg
magasabb beszerzési költség m ellett érvényesíti az 
ára it;

j) a gazdálkodó szervezet árem elés révén ju t a szo
kásos személyi jövedelm eket számottevően m eghaladó 
jövedelemfizetési lehetőséghez, vagy ha a kapacitás 
kihasználatlanságából eredő többletköltségeit egyolda
lúan árem eléssel ellensúlyozza;

k) a gazdálkodó szervezet árk ia lak ítása az árképzés 
módszerére vonatkozó előírásokat, illetve irányelveket 
s é rti;

1) a gazdálkodó szervezet elemi csapás folytán előál
lo tt helyzet kihasználásával á llap ítja  meg, illetve em e
li az árat.

5. Tisztességtelen hasznot eredm ényezhet az árkép 
zés akkor is, ha — különösen közszükségleti cikknek 
minősülő — term ék (áru) á ra  az indokolt haszon m ér
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tékét m eghaladó nyereséget tartalm az, oly módon, hogy 
az á ra t a term ék értékét jóval m eghaladó m értékben 
arány talanu l m agasan állap íto tták  meg, vagy ilyen á ra t 
érvényesítenek. Ez tö rténhet új term ék árán ak  k ia la 
kításával, vagy a meglevő á r  emelésével.

6. Az ár akkor tek in thető  a rán y ta lan u l m agasnak, 
ha a rokon, illetve helyettesítő cikkek használati tu la j-- 
donságait és értékét figyelem be véve azokkal nincs 
összhangban, valam int a hazai árviszonyokat vagy a 
nemzetközi arányokat tekin tve azokban nem  illik  bele.

7. Az árban  realizálódó nyereség nem tek in thető  az 
indokolt haszon m értékét m eghaladó nyereségnek, ha

a) az éves vállalati terv  keretében — a tervkészítés
kor, illetőleg a te rv  végrehajtásának  m enetében — rög
zített nyereségdifferenciálási szándékaikkal, illetve 
árnivellálási irányelveikkel összhangban van;

b) a m űszaki fejlesztés, üzem-, vagy m unkaszervezés 
ú tján  elért, illetve egyéb költségcsökkentésből (pl.: le
értékelt, vagy hulladékanyag felhasználásából) a m inő
ség rom lása nélkül keletkezik; vagy ha a gazdaságos 
term ékszerkezet k ia lak ításá t célzó hatékony beruházás 
eredm ényeként előállított term ék árában  érik  el — fel
téve, hogy az á ra t az érvényben levő árkalkulációs 
irányelvek szerint a költségcsökkenés m ia tt nem kell 
m érsékelni;

c) a nyereség a hatósági árfo rm ába sorolt, azonos 
rendeltetésű cikkek költségnorm atíváihoz viszonyított 
m egtakarításból szárm azik ;

d) a külső (export) piacokon is keresett term ék bel
földi á rá t az exportár figyelem bevételével a  szakm ában 
szokásos átlagos nyereségszintnél tartósan  m agasabb 
nyereségtartalom m al a lak ítják  ki feltéve, hogy a bel
földi á r nem nagyobb a term ék éves átlagos nettó  ex 
port deviza árbevételéből — állam i térítés nélkül — 
szám ított á r  összegénél; am ennyiben a válla la tná l az 
illetékes hatóság á ltal jóváhagyott export árkassza m ű
ködik, az annak szabályai szerin t m egállapítandó árná l 
nem m agasabb á r  alkalm azása esetén m entesül a vá l
lalat a tisztességtelen haszon m egállapítása alól;

e) a vevő különleges igényeit kielégítő körülm ény 
m iatt (pl.: divatigények, soronkívüli gyártás, egyedi 
m egm unkálás, a szokásosnál kisebb mennyiség) érik  el, 
am ennyiben a szakam i árképzési (költségkalkulációs) 
irányelvek fe lá r felszám ítására adnak lehetőséget;

f) külkereskedelm i tevékenység során a nem zetközi 
kereskedelem ben szokásos üzleti m ódszerek a lkalm a
zásával érték  el.

8. A belkereskedelm i ágazatban a tisztességtelen 
hasznot az árrés alap ján  kell vizsgálni, illetve m egálla
pítani.

9. Tisztességtelen haszon gyanúja esetén az árhatóság 
ad szakvélem ényt, ideértve azt is, hogy a gazdálkodó 
szervezet a tisztességtelen haszon m ia tt ind íto tt e ljá 
rás során indokoltan hivatkozik-e a  7. pontban foglalt 
körülm ényekre.

10. Tisztességtelen haszon érvényesítése esetén első
sorban a  károsultak  (megrendelők, illetve fogyasztók) 
kárta lan ításáró l kell gondoskodni. A gazdálkodó szer
vekkel szemben — ha ennek feltételei egyébként fenn
állnak — gazdasági bírság k iszabására is sor kerülhet.
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A tisztességtelen haszon k ia lak ításában  vétkes szemé
lyek egyéni felelősségét is meg kell vizsgálni, s ennek 
során — az eset körülm ényeitől függően — intézkedni 
kell fegyelmi, szabálysértési, vagy büntető eljárás meg
indításáról.

III.

1. A M inisztertanács felhívja a m inisztereket és az 
országos hatáskörű  szervek vezetőit, hogy a tisztesség
telen haszonnal kapcsolatban e határozatban m egálla
p íto tt irányelveket érvényesítsék.

2. A felügyeleti és ellenőrzésre jogosult szervek saját 
hatáskörükben rendszeresen ellenőrizzék a gazdálkodó 
szervezeteket, továbbá a m agánkisiparosokat és m a
gánkiskereskedőket és az irányelvekben foglaltak meg
sértése esetén tegyék meg a helyes gazdálkodás v itelé
hez, valam int a felelősségrevonáshoz szükséges in téz
kedéseket. Büntető feljelentés esetén előzetesen be kell 
szerezni és a bűnüldöző szervek rendelkezésére kell 
bocsátani az illetékes árhatóság szakvéleményét.

3. A bűnüldöző szervek a büntetőjogi felelősségrevo- 
nás során megfelelően érvényesítsék a határozatban 
foglalt irányelveket.

4. Az árhatóságok az ellenőrzések során gondoskod
janak  arról, hogy a m egállapított tisztességtelen hasz
not tartalm azó á ra t a gazdálkodó szervezet a felelős- 
ségrevonás után ne érvényesítse.

5. Ez a határozat — a II. 7. a) pont kivételével — a 
kihirdetés nap ján  lép hatályba; egyidejűleg az á re l
lenőrzésről és az inform ációról szóló 2070/1967. (XII.
20.) Korm. számú határozat 6. és 9. pontja hatályát 
veszti. A határozat II. 7. a) pontja 1974. jan u ár hó 1. 
napján  lép hatályba.

Fock Jenő s. k.,
a M inisztertanács elnöke

A Minisztertanács 
1005/1973. (III. 11.) számú 

h a t á r o z a t a
a hajózással kapcsolatos államigazgatási jogkörök 

meghatározásáról

A M inisztertanács a hajózással kapcsolatos állam - 
igazgatási jogköröket az alábbiak szerint határozta 
meg:

1. A közlekedés- és postaügyi m iniszter ágazati ir á 
nyítás keretében különösen a következő feladatokat 
lá tja  el:

a) m eghatározza a hajózás feladatait, valam int a  köz
lekedési m unkam egosztásban a hajózás és a többi köz
lekedési ág együttm űködésének irányelveit;

b) gondoskodik — a többi közlekedési ág fejleszté
sére m eghatározott célokkal összhangban — a hajózás 
fejlesztéséről;

c) m eghatározza a hajózással kapcsolatos kutatás, va
lam int m űszaki és technológiai fejlesztés céljait;

d) gondoskodik a hajózás nem zetközi kapcsolatainak 
fejlesztéséről;

e) gondoskodik a vízi személy- és árufuvarozás d íj
szabási alapelveinek k ia lak ításáró l és m egvalósításá
ról;

f) gondoskodik a hajózás ágazati irányításához és fel
ügyeletéhez szükséges inform ációs és ellenőrzési rend 
szer k ialakításáról.

2. A hajók üzem képességének feltételeit az üzem ké
pesség m egállapításának rendjét, továbbá a hajók 
üzem bentartásának követelm ényeit — a m unkavédelm i, 
az egészségügyi, a vízügyi és a  tűzrendészeti követel
m ényeket az érdekelt m iniszterekkel (országos h a tás
körű szervek vezetőivel) egyetértésben — a közleke
dés- és postaügyi m iniszter határozza meg.

3. A hajókra vonatkozó osztályozási, építési, bizton
sági felszerelési és általános m űszaki felügyeleti elő írá
sokat a közlekedés- és postaügyi m iniszter, vagy az á l
ta la a hajók m űszaki v izsgálatával megbízott szerv h a 
tározza meg.

4. A hajóutak  kijelöléséről és kitűzéséről, valam int 
fenntartásáró l és fejlesztéséről a  hajózási hatóság szak- 
vélem ényének figyelem bevételével a vízügyi szervek 
gondoskodnak. Az ezekkel kapcsolatos hatósági jogkört
— a kitűzőjelek elhelyezése tekintetében a hajózási és 
a vízirendészeti hatóság szakvélem ényének figyelem be
vételével — a vízügyi hatóság lá tja  el.

5. A víziközlekedés irány ítására szolgáló egyéb je l
zések elhelyezésével kapcsolatos hatósági jogkört — a 
vízügyi és a vízirendészeti hatóság szakvélem ényének 
figyelem bevételével — a hajózási hatóság gyakorolja.

6. A víziközlekedés rend jé t a közlekedés- és posta
ügyi m iniszter a belügym iniszterrel egyetértésben á l
lap ítja  meg.

7. A víziközlekedéssel kapcsolatos rendészeti felada
tokat a Belügym inisztérium  rendészeti szervei lá tják  el. 
Ennek keretében ellenőrzik

— a víziközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok m eg
tartását,

— közlekedésrendészeti szem pontból a víziközleke
désben résztvevő járm űvek okm ányait, valam in t a ké
pesítéshez vagy engedélyhez kötött m unkaköröket be
töltő hajózási dolgozók képesítési bizonyítványait, ille
tőleg engedélyeit,

— a hajóutak  kitűzőjeleinek, valam in t a víziközleke
dés irányítására szolgáló egyéb jelzéseknek az elhelye
zését és állapotát.

8. A hajózási egészségüggyel kapcsolatos feladatok el
lá tására egészségügyi szolgálat szervezhető. A hajózási 
egészségügyi szolgálat feladatait, szervezeti és m űkö
dési rendjét a közlekedés- és postaügyi m iniszter és az 
egészségügyi m iniszter együttesen á llap ítja  meg.

9. A hajóu tat keresztező, illetőleg megközelítő veze
ték, m űtárgy vagy egyéb építm ény (a továbbiakban 
együtt: építmény) létesítésére, á ta lak ítására , fen n ta rtá 
sára és m egszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat 
a közlekedés- és postaügyi m iniszter és az Országos 
Vízügyi H ivatal elnöke az építm ény szerint illetékes
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m iniszterrel (országos hatáskörű  szerv vezetőjével) 
egyetértésben á llap ítja  meg.

10. A szabadkikötő vám szabadterületét a pénzügy- 
m iniszter a külkereskedelm i m iniszterrel és a  közleke
dés- és postaügyi m iniszterrel egyetértésben jelöli ki.

11. Az egyenruha viselésére vonatkozó előírásokat, 
valam int a rangjelzés használatának rendjét, továbbá a 
közforgalmú hajózási vállalat dolgozói részére történő 
egyenruhajuttatás"szabályait a m unkaügyi m iniszterrel 
egyetértésben m eghatározott elvek alapján, a közleke
dés- és postaügyi m iniszter — az érdekelt szakszerve
zetekkel egyetértésben — állap ítja  meg.

12. A tengeri hajó parancsnoka az ország h atárán  k í
vül jogosult a hajószemélyzet előírt létszám ának bizto
sítása érdekében az üzem bentartó  képviselőjeként — a 
tengeri szolgálatra alkalm as és megfelelő képesítéssel 
rendelkező személlyel — ideiglenes jellegű m unkavi
szonyt létesíteni. Az idegen állam polgár alkalm azásá
hoz más jogszabályban m eghatározott feltételek meg
tartására , illetőleg külön engedélyre ilyen esetben nincs 
szükség.

13. Elemi csapás, vagy egyéb veszély esetében ideig
lenesen igénybevett hajó használatáért járó  térítés m ér
tékét, illetőleg a kárta lan ítás m egállapításának m ódját 
a pénzügym iniszterrel egyetértésben a közlekedés- és 
postaügyi m iniszter á llap ítja  meg.

14. Ez a határozat az 1974. évi jan u ár hó 1. napjával 
lép hatályba.

Fehér Lajos s. k., 
a M inisztertanács elnökhelyettese

Miniszteri rendelet

A külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az 
ország területén való tartózkodásáról szóló 

24/1960. (X. 25.) Korm. számú rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos 4/1966. (IX. 25.) 
BM számú és az ezt módosító és kiegészítő 

2/1973. (V. 30.) BM számú rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt szövege.

1. §•

A külföldiek be- és kiutazásával, valam int az ország 
területén való tartózkodásával kapcsolatos belügym i
nisztérium i feladatokat a BM K ülföldieket Ellenőrző 
Országos Központi H ivatala (a továbbiakban: KEOKH), 
valam int a területileg illetékes rendőr-főkapitányságok 
vagy rendőrkapitányságok látják el.

2. §.

Azon országok állam polgárai, m elyekkel a M agyar 
Népköztársaság vízum m entes utazás tárgyában egyez
ményt kötött, az á llam hatá rt sa já t hatóságuk á lta l k i
á llíto tt utazási okm ánnyal, vízum nélkül léphetik  át, az 
ország terü letén  30 napig külön engedély nélkül ta r 

tózkodhatnak és ez idő a la tt bejelentkezésre nem kö
telesek.

3. §.

1. A vízum irán ti kérelm et vízum kérő-lapon kell be
nyújtan i az illetékes külképviseleti szervnél vagy a h a 
tárátkelőhely  KEOKH kirendeltségénél. Ehhez m ellé
kelni kell 2 db 4x5 cm fényképet és a vízum illeték 
m ódjára lerovandó díját.

2. A külképviseleti szervek á lta l k iadott vízum, v a 
lam int a határátkelőhelyeken többszöri be- vagy á tu 
tazásra k iadott vízum 6 hónapon belüli, a határá tke lő - 
helyeken egyszeri be- vagy á tu tazásra  k iadott vízum 
pedig azonnali belépésre jogosít.

4. §.

1. Külföldi az ország terü letén  csak engedéllyel ta r 
tózkodhat.

(2) A tartózkodásra jogosító engedély az érvényes
ség idő tartam a szerint lehet:

a) vízum, m eghatározott időre, de legfeljebb 30 nap 
ra ;

b) tartózkodási engedély, m eghatározott időre, de 
legfeljebb 1 évre;

c) lakhatási engedély, visszavonásig.

(3) Az a külföldi, aki a tartózkodásra jogosító enge
délyben m egadott időn tú l k íván az ország terü letén  
tartózkodni — legkésőbb az engedély le já rta  előtt 48 
órával — köteles a tartózkodásra jogosító engedély 
meghosszabbítása végett a tartózkodási helye szerint il
letékes rendőr-főkapitánysághoz, vagy rendőrkapitány
sághoz fordulni.

5. §.

1. A tartózkodási engedély kiállításához az utazási 
engedéllyel elláto tt útiokm ány felm utatása szükséges.

2. ^H atályát vesztette a 40/1970. (X. 24.) Korm. szá
mú rendelet 2. §-a alapján.

6. §.

1. A lakhatási engedély kiállításához az alábbi oki
ratok bem utatása szükséges:

a) útiokm ány,

b) születési anyakönyvi kivonat,

c) házassági anyakönyvi kivonat,

d) állam polgársági bizonyítvány,

e) lakás bejelentőlap,

f) az engedélyezéshez szükséges egyéb okirat.

2. Az 1. bekezdésben foglalt okiratok bem utatásának  
kötelezettsége alól felm entés adható.

7. §•

1. A letelepedés irán ti kérelm et a KEOKH b írá lja  el.

2. A külképviseleti szervhez benyújto tt letelepedés 
irán ti kérelem hez csatolni kell:

a) a kérelm ező életrajzát,
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b) a kérelmező és a vele közös háztartásban  élő sze
mélyek 6 hónapnál nem régebbi 2—2 db 4x5 cm 
fényképét,

c) a befogadó m agyar állam polgárnak a hatóság e- 
lőtt te tt eltartási nyilatkozatát vagy a m egélhetést 
igazoló egyéb okiratot.

3. A letelepedés irán ti kérelem  elu tasítása esetén az 
elutasítás közlésétől szám ított 8 napon belül az ille té
kes külképviseleti szervnél benyújtandó fellebbezésnek 
van helye.

8. §.

1. Az ország területén  élő hontalanokat a KEOKH 
kérelem  alap ján  „személyazonossági és utazási igazol
vánnyal” (a továbbiakban: útiokm ány) lá tja  el.

2. Az útiokm ány a k iá llítástó l szám ított 2 évig érvé
nyes és érvényessége kétévenként meghosszabbítható.

3. Az útiokm ány ki- és beutazásra jogosít, és azt a 
visszautazást követő 48 órán belül a KEOKH-hoz visz- 
sza kell szolgáltatni.

4. A KEOKH az útiokm ány irán ti kérelm et a be
nyújtástól szám ított 30 napon belül köteles elbírálni. 
E lutasítás esetén a határozat közlésétől szám ított 8 n a
pon belül a belügym iniszterhez fellebbezésnek van he
lye.

9. §.

1. Az ország terü letén  állandó vagy ideiglenes je l
leggel tartózkodó külföldi lakás be- és k ijelentésre kö
teles.

2. A be- és kijelentkezést — az útiokm ány és a  ta r-  
tózkodára jogosító engedély egyidejű felm utatása m el
lett — a területileg illetékes járási, (városi, kerületi) 
rendőrkapitányságnál, illetve rendőrőrsön kell te ljesí
teni.

10. §.

1. A külföldi köteles bejelentkezni:

a) az országba történő beutazást,

b) a lakásváltozást,

c) a tartózkodásra jogosító engedély k iállítását, il
letve m eghosszabbítását,

d) a m agyar állam polgárság kötelékéből történő 
elbocsátást követő 24 órán belül.

2. A külföldi köteles ki jelentkezni:

a) az ország terü letén  a 30 napot m eghaladó ta r 
tózkodás esetén a távozást megelőző 24 órával,

b) lakásváltoztatáskor, és

c) a m agyar állam polgárság elnyerése esetén.

3. Nem kell külön be- és k ijelentőlapot k itölteni a szü
lők be- és k ije lentőlapján  szereplő 16 éven aluliaknak.

4. A be- és kijelentkezést, am ennyiben e lh á ríth a ta t
lan akadály nem áll fenn, személyesen kell teljesíteni. 
Ha a be- vagy kijelentkezés egy család több tag já t 
érinti, a be- és kijelentkezést az egyik 16 éven felüli 
családtag is teljesítheti.

11. §.

1. A be- és kijelentkezést a külföldiek részére rend 
szeresített be-, illetve kijelentőlapon kell teljesíteni. A 
be- és kijelentőlapot a szállásadó, valam in t — a szál
lodában vagy turistaszálláson megszálló külföldiek k i
vételével — a bejelen te tt személy köteles aláírn i.

2. A szállásadó köteles gondoskodni arról, hogy • a 
külföldi be- illetve kijelentkezési kötelezettségének az 
előírt határidőre eleget tegyen. A bejelentési kötelezett
séget nem  teljesítő  külföldit a lakásba befogadni nem 
szabad.

3. Szállodában, turistaházban, üdülőben és panzióban 
megszálló külföldi lakcímbejelentése a szállásadó köte
lessége.

4. Az idegenforgalmi szervek által fenntartott fizető 
vendégszolgálatnál, campingekben vagy más szálláshe
lyen megszálló külföldi lakcímbejelentéséért az idegen- 
forgalmi szerv vezetője a felelős.

5. A 3. és 4. bekezdésben említett esetekben a beje
lentőlapot, illetőleg a bejelentésről az értesítést napon
ta kell megküldeni az illetékes rendőrkapitányságnak.

6. Az az idegenforgalmi szerv, amely erre a 
KEOKII-tól felhatalmazást kapott, a külföldi lakcímbe
jelentése megtörténtének igazolására jogosult.

12. §.

Azt a külföldit, akinek útiokm ányában vagy ta rtóz
kodásra jogosító engedélyében a bejegyzések hiányo
sak vagy javíto ttak , elszállásolni, illetve be- vagy k i
jelenteni nem szabad; őt a KEOKH-hoz, illetve a m e
gyei rendőr-főkapitánysághoz kell irányítani.

13. §.

1. A kórházban vagy egyéb gyógyintézetben ápolt 
külföldi betegefelvételi jegyzőkönyvének egy példá
nyát a felelős vezető vagy m egbízottja a felvételt köve
tő 24 órán belül köteles a K EOK H -nak m egküldeni.

2. Ha az ápolt személy külföldinek vallja  m agát, de 
útiokm ányt vagy tartózkodásra jogosító engedélyt fel
m utatn i nem tud, illetve annak  adata i hiányossak vagy 
javíto ttak , e körülm ényeket a betegfelvételi jegyző
könyvön jelezni kell.

14. §.

Külön kiutazási engedélyre van szüksége annak a 
külföldinek, aki:

a) elveszett, m egsem m isült útiokm ánya helyett ú ja t 
kapott,

b) 6 hónapot m eghaladó ideig tartózkodott az or
szág terü letén  és véglegesen kiutazni szándékozik,

c) kiskorú és nem a szüleivel vagy nem a törvényes 
képviseletet gyakorló szülővel kíván utazni. Ilyen 
esetben a kiutazási kérelemhez mellékelni kell a 
szülők, illetőleg a törvényes képviseletet gyakorló 
szülő beleegyező nyilatkozatát is; a nyilatkozat hi
ányában a kiutazási engedély kiadását meg kell 
tagadni.
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15. §.

A kiutazás m egtagadható attó l a külfölditől:

a) aki ellen büntető eljárás van folyam atban,

b) aki rendőrhatósági felügyelet vagy k itiltás h a tá
lya a la tt áll,

c) aki ellen köztartozás m iatt végrehajtási e ljárás in 
dult, és a tartozás összege az 1000 F t-o t m eghalad
ja. -

16. §.

A külföldiek bejelentésére, jelentkezésére, tartózko
dására vonatkozó jogszabályok alkalm azásában szállás
adónak kell tekinteni:

a) azt a személyt, aki lakásába vagy bérlem ényébe 
külföldit befogad, ^

b) szállodában és azzal egy tek in te t alá eső szálláshe
lyeken a vállalat vezetőjét, illetve a ny ilván tartó 
könyv vezetésével megbízott személyt,

c) cam pingben és azzal egy tek in te t alá eső szállás
helyen a gondnokot, illetve a nyilvántartókönyv 
vezetésével megbízott személyt.

17. §.

1. A KEOKH a külföldiek részére teljesíte tt szolgál
tatásokért az alábbi illetékek m ódjára lerovandó d íja 
kat jogosult szedni:

Miniszteri utasítás

a) a visszatérő, és a kiutazó vízum díja

b) az utólagos vízum díja

c) a vízum ban levő tartózkodási engedély 
m eghosszabbításának díja

d) a tartózkodási engedély kiállítása, v a 
lam int m eghosszabbításának díja

e) lakhatási engedély k iá llításának díja

f) lakhatási engedély m eghosszabbításá-

50,— Ft 

100,— Ft

50,— Ft

50,— Ft 

200,— Ft

150,— Ftnak díja

g) személyazonossági és utazási igazol
vány kiállításának díja 200,— Ft

h) az utazási igazolvány érvényességi 
időn belül új u tazásra való érvé
nyesítés díja 100,— F t

i) az utazási igazolvány érvényességi ide
jének m eghosszabbítási d íja  100,— Ft

2. Az (1) bekezdésben m egállapított d íjakat illetékbé
lyeggel kell leróni.

3. Az (1) bekezdésben foglalt díjak  megfizetése alól
— indokolt esetben — egészben vagy részben felm entés 
adható.

18. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján  lép hatályba, egy
idejűleg az 5660—20/1951. (X. 26.) BM számú rendelet 
még hatályban levő rendelkezései, az 1/1958. (I. 15.) 
BM számú rendelet, az 1/1960. (III. 27.) BM számú 
rendelet, valam int a 3/1961. (VII. 30.) BM számú ren 
delet hatályát veszti.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

A Belügyminiszter 
17/1973. számú 

v u t a s í t á s a  
az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács Ügyrendjének 

kiadásáról

A M inisztertanács 2024/1972. (IX. 27.) számú ha tá 
rozatának 16. pontjában kapott felhatalm azás alapján, 
a közlekedésbiztonság fokozása, a balesetmegelőzési is
m eretterjesztő és propaganda m unka irányításával kap 
csolatos feladatok eredm ényes teljesítése érdekében k i
adom és kihirdetem  az Országos Közlekedésbiztonsági 
Tanács (a továbbiakban: OKBT) Ügyrendjét.

Az Ügyrend 1973. jú lius hó 1. napján  lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Közúti B alesetelhárítási Tanácsra 
vonatkozó m inden korábbi intézkedés hatá lyá t veszti.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács 

ÜGYRENDJE

I. Fejezet

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács

1. Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács (a to
vábbiakban: OKBT) a közlekedésbiztonság fokozásá
val, a balesetmegelőzési ism eretterjesztő és propaganda 
m unka irányításával kapcsolatos feladatok ellátásában, 
a belügym iniszter irány ításával működő tanácsadó, 
koordináló és szervező testü let; közrem űködik a közle
kedésbiztonsági oktatás, nevelés irányelveinek k ia lak í
tásában és m egvalósításában, elősegíti és szervezi az 
ezzel kapcsolatos tevékenység összehangolását.

2. Az OKBT elnöke a m ellékletben felsorolt állam i 
és társadalm i szervek vélem ényének figyelem be vételé
vel kéri fel közrem űködésre a tanács tagjait.

3. Az OKBT tag jainak  egyenlő jogaik és kötelessé
geik vannak és azokat az OKBT ülésein — szervük 
képviseletében — személyesen gyakorolják.

II. Fejezet 

Az OKBT szervei és tisztségviselői

4. Az OKBT szervei:

a) Tanácskozó ülés:

Foglalkozik a  m unkatervben m eghatározott orszá
gos jelentőségű kérdésekkel. A tanácskozó ülésen 
az OKBT tagjain  kívül a fővárosi és a megyei 
közlekedésbiztonsági tanácsok képviselői és ese
tenként — az elnök m eghívása alap ján  — a nap i
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rendre tűzött ügyben érdekelt szervek képviselői, 
szakértői is résztvesznek.

b) Elnökség:
A tanácskozó ülések közötti időszakban foglalko
zik azokkal a közlekedésbiztonsági, balesetm egelő
zési ism eretterjesztő és propaganda kérdésekkel, 
am elyek a  tanácsadó, koordináló és szervező m un
ka ellátásához szükségesek.

c) Szakbizottságok:
Az OKBT — elnöki jóváhagyás alap ján  — meg
határozott részfeladatok teljesítésére, szükség sze
rin t szakbizottságokat létesít. A szakbizottságok 
vezetőit az OKBT ügyvezető elnöke bízza meg. 
Indokolt esetben a szakbizottságok vezetői — 
szakbizottságukon belül — m unkacsoportokat lé
tesíthetnek.

d) T itkárság:
Gondoskodik az OKBT tevékenységével és m űkö
désével kapcsolatos feladatok teljesítéséről, a 
szakbizottságok m űködtetéséről, az általános köz
lekedésbiztonságot szolgáló megelőzési feladatok 
végzéséről. Az OKBT titkárságának  feladata it a 
BM Közlekedési Csoportfőnökség Megelőzési Osz
tálya lá tja  el.

5. Az OKBT tisztségviselői:

a) Elnök: a belügyminiszter.

E minőségében:
— összehívja és vezeti az OKBT tanácskozó ü lé

seit, m egállapítja azok napirendjét,
— ellátja  az OKBT elnöksége tevékenységének 

felügyeletét.

Az elnök jogait — akadályoztatása esetén — he
lyettese — a rendőri m iniszterhelyettes — gyako
rolja.

b) Ügyvezető elnök: a BM Közlekedési csoportfőnök. 

E minőségében
— az OKBT elnökének m egbízásából képviseli az 

OKBT-t és a jogkörében anyagi kötelezettsé
get vállalhat a Belügym inisztérium  pénzügyi 
rendelkezéseinek megfelelően,

— ellátja  m indazokat az egyéb feladatokat, am e
lyekkel az OKBT elnöke megbízza,

— felelős az OKBT titkárságának  szakirányításá
ért.

Az ügyvezető elnököt —. akadályoztatása esetén — 
az OKBT titkára  helyettesíti.

c) T itkár: a  BM Közlekedési Csoportfőnökség Meg
előzési O sztályának vezetője.

E minőségében
— felelős a tanácskozó és elnökségi üléseken tá r 

gyalásra kerülő előterjesztések ügyrendszerű 
előkészítéséért, a költségvetési és m unkatervi 
javaslatok és beszámoló jelentések összeállítá
sáért,

— közrem űködik a balesetmegelőzési ism eretter
jesztő és propaganda m unkával kapcsolatos 
irányelvek m egvalósítását célzó javaslatok elő

készítésében és gondoskodik az érdekelt szer
vek ilyen irányú tevékenységét illetően, a szük
séges koordinálásról, kapcsolattartásról,

— az OKBT ügyvezető elnökének megbízásából és 
felhatalm azása alap ján  e ljá r  az OKBT nevé
ben és képviseletében,

— szervezi a balesetmegelőzési ism eretterjesztő 
és propaganda m unkával kapcsolatos informá.- 
ciós és tá jékozta tási tevékenységet, e llá tja  az 
ezzel összefüggő kutató  m unka koordinálása

. és a nemzetközi kapcsolatok ápolása terén  reá 
háru ló  feladatokat,

— gondoskodik az OKBT m űködésével kapcsola
tos adm inisztrációs teendők ellátásáró l: k iad
mányozza az ügyiratokat, a jóváhagyott kere
tek között utalványozza a rendelkezésre álló 
költségvetési összegeket és ny ilván ta rtja  a költ
ségvetési keretek  felhasználását,

— beszámol az OKBT tanácskozó és elnökségi 
ülésén a T itkárság időközben k ife jte tt tevé
kenységéről.'*

III. Fejezet 

Az OKBT feladatai

6. Tanácsadással, javaslatokkal segíti:

— a balesetmegelőzési ism eretterjesztő  és p ropa
ganda m unka fő irányainak  m eghatározását, az 
irányelvek elkészítését,

— a balesetelhárítási mozgalm ak, versenyek, ne
velési akciók és m ás rendezvények szervezését, 
értékelését,

— az óvódákban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási 
intézm ényekben folyó közlekedésoktatási- ne
velési feladatok ellátását,

— a közlekedésbiztonság fokozását érin tő  jogsza
bályok előkészítését.

7. K oordináló és szervező m unkával elősegíti:

— a balesetmegelőzési ism eretterjesztő  és propa
ganda m unkával kapcsolatos központi k iadvá
nyok, szem léltető eszközök, film ek szerkeszté- 
tését és kivitelezését,

— nem zetközi és nem zeti közlekedésbiztonsági 
szervezetekkel való kapcsolatokat, a közlekedés- 
biztonsági kérdésekkel foglalkozó nem zetközi 
tanácskozások előkészítését, a  dokum entációk 
(kiadványok, filmek) rendszeres cseréjét,

— a töm egkom m unikációs eszközökön keresztül 
(sajtó, rádió, televízió) végzett balesetm egelő
zési ism eretterjesztő és propaganda m unkát,

— az érdekelt szervek közlekedésnevelési, baleset
megelőzési tevékenységét,

— a közlekedés biztonságával kapcsolatos tudo
mányos kutatásokat, azok hazai és nemzetközi 
eredm ényeinek közreadását.

8. Az OKBT a közlekedésbiztonság fokozása érdeké
ben javaslatait, észrevételeit tájékoztatás, valam in t in 
tézkedés céljából az illetékes allam i, társadalm i szerv 
vezetőjének küldi meg.
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IV. Fejezet

Az OKBT pénzügyi eszközei

9. Az OKBT ügyrendjében m eghatározott feladatok 
pénzügyi feltételeinek biztosításához az érdekelt szer
vek, valam int a feladatok m egoldásában közreműködő 
szervek sa já t eszközeikkel hozzájárulnak.

10. A hozzájárulás összegét a Belügym inisztérium  il
letékes szakszolgáláta az OKBT részére ny ito tt külön 
szám lán kezeli.

11. A pénzeszközök felhasználására vonatkozóan a 
Belügym inisztérium  általános pénzgazdálkodásának 
szabályai az irányadók.

12. Az OKBT feladatainak teljesítése az elnökség által 
jóváhagyott éves m unkaterv  és költségelőirányzat a lap 
já n  történik.

V. Fejezet

A területi közlekedésbiztonsági tanácsok

13. A területi — fővárosi, megyei, járási, (járási és 
városi, városi, fővárosi kerületi) — közlekedésbizton
sági tanácsok a közlekedésbiztonság fokozásával, a 
balesetmegelőzési ism eretterjesztő és propaganda m un
kával kapcsolatos feladataik  ellátásában a területileg 
illetékes rendőr-főkapitányság, illetőleg rendőrkapi
tányság vezetőinek irányításával működő tanácsadó, 
koordináló és szervező testü letek; közrem űködnek a 
terü leten  folyó közlekedésbiztonsági nevelés irányel
veinek kialakításában és m egvalósításában, elősegítik 
és szervezik az ezzel kapcsolatos tevékenység összehan
golását.

14. A területi közlekedésbiztonsági tanácsok szerveze
té re  és működésére az ügyrend I—III. fejezetében fog
la ltak  az irányadók, azok értelem szerű alkalm azásával.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter 

az OKBT elnöke

MELLÉKLET

Az érdekelt- közreitiűködő képviselők kijelölésére 
lelkérendő — miniszterek (országos hatáskörű szervek 

vezetői), illetőleg egyéb szervek 
(szervezetek és intézetek)

— közlekedés- és postaügyi miniszter,
— művelődésügyi miniszter,
— pénzügyminiszter,
— honvédelmi miniszter,
— egészségügyi miniszter,
— mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter,
— legfőbb ügyész,
— Legfelsőbb Bíróság elnöke,
— SZOT főtitkára,
— M inisztertanács Tájékoztatási H ivatala elnöke,
— M agyar Rádió és Televízió elnöke.

Más tisztségviselők, illetőleg tagok (aktívák) 
kijelölésére (javasolására)

— a Közlekedés- és Postaügyi M inisztérium  érdekelt 
főosztályai és más központi szervei,

— a Művelődésügyi M inisztérium  illetékes főosztályai,
— a Pénzügym inisztérium  illetékes főosztálya és az A l

lam i Biztosító Főigazgatósága,
— a Honvédelmi M inisztérium  illetékes főcsoportfő

nöksége,
— az Egészségügyi M inisztérium  illetékes szerve (Or

szágos M entőszolgálat is),
— a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi M inisztérium  il

letékes központi szervei,
— az Igazságügyi M inisztérium  érdekelt főosztályai,
— a Belkereskedelm i M inisztérium  érdekelt főosztályai 

és más központi szerve,
— az Építésügyi és Városfejlesztési M inisztérium  érde

kelt főosztálya és más központi szerve,
— a KISZ Központi Bizottsága (a M agyar Ü ttörők 

Szövetsége Országos Elnöksége is),
— a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztálya,
— a Szakszervezetek Országos Tanácsa M unkavédelm i 

Osztálya,
— a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszerve

zete,
—. a Pedagógusok Szakszervezete,
— a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete,
— a M agyar Rádió és Televízió illetékes főosztályai,
— a Központi S tatisztikai H ivatal illetékes főosztálya,
— a M agyar Honvédelm i Szövetség,
— a Term észettudom ányi Ism eretterjesztő  T ársulat,
— a K özlekedéstudom ányi Egyesület,
— az Országos K rim inalisztikai Intézet,
— az Á llam - és Jogtudom ányi Intézet,
— a Budapesti M űszaki Egyetem,
— a KÖTUKI,
— a M agyar Autóklub, /
— a M agyar Hirdető,
— a közlekedéssel kapcsolatos tevékenységet végző, 

vagy jelentősebb gép járm űparkkal rendelkező trösz
tök, vállalati központok, stb.

Körlevelek

A BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnök 
7001/18/1973. számú 

k ö r l e v e l e

Tájékoztatásul a rendes szabadsággal összefüggésben 
felm erü lt egyes kérdésekre, az alább iakat közlöm:

1. A hivatásos állom ány szabadságát szabályozó 24/ 
1973. számú m iniszterhelyettesi u tasítás 8. pontjának 
második m ondata, nyom daszerkesztési hiba m ia tt úgy 
értelm ezhető, m intha a jogszabály a szolgálati viszony
nak csak nyugállom ányba helyezéssel történő megszű
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nése esetén tenné lehetővé a jogszerűen járó, de ki 
nem adott szabadság m egváltását.

A helyes értelm ezés azonban, az, hogy a jogszerűen 
járó ki nem  adott szabadságot a szolgálati viszonynak 
bármely címen történő megszűnése esetén pénzben 
meg kell váltani.

2. A szabadságm egváltás címén k ifizete tt összeg az 
általános jövedelem adóról szóló 42/1971. (XII. 17.) 
Korm. számú rendelet végrehajtására k iadott 35/1971. 
(XII. 17.) PM számú i'endelet 5. §-a szerin t jövedelem - 
adó köteles.

A jövedelem adó összegét 3%-os adókulcs alkalm azá
sával kell m egállapítani, illetve levonni.

A szabadságm egváltás címén kifizetett összegeket a 
02/61. kv. tételen kell elszámolni.

3. A hivatásos állom ány évi rendes szabadsága nap
tári napokban jár. A k ivett szabadság ta rtam ába eső 
heti pihenőnap, szolgálatm entes ünnepnap, szabadnap 
is ezért szabadságnak számít. A m iatt, hogy az igénybe
vett szabadságidő m ind a szolgálati, m ind a szolgálat
mentes napokat arányosan tartalm azza, a szabadságot
— ha azt nem  egyszerre veszik igénybe — teljes he
tekben kell kiadni (pl.: hétfőtől-vasárnapig, vagy szer- 
dától-keddig).

4. A heti 44 óra, vagy rövidebb m unkaidővel dolgo
zó polgári alkalm azottaknál a szabadnap (szabadszom
bat) a szabadság szem pontjából m unkanapnak  számít, 
vagyis az évi rendes szabadság m értéke a szabadság 
idő tartam ára eső szabadnapokkal nem  növelhető.

A nnak érdekében, hogy ez a szabadság részletekben 
történő igénybevétele esetén is érvényesüljön, a követ
kezők szerin t kell e ljárn i:

— a polgári alkalm azottak nap tári évenként járó  
szabadság nap ja it — a kinevezett polgári alkal
m azottaknál hozzászám ítva a szabadidő átalányt 
is — a nyilván tartásba vételkor annyi nappal kell 
csökkenteni, ahány szabadnap a szabadidőben 
esedékes lenne. (Minden teljes tizenkét nap után 
egy nappal.)

— a  szabadság tényleges igénybevételekor a szabad
ság idejébe eső szabadnapokat m unkaszüneti nap
nak kell tekinteni (vagyis ez a nap nem  szám ít
ható szabadságnapnak).

1973. évben, m ivel a röv id íte tt m unkaidő június hó
1-el kerül bevezetésre, a szabadságok m ódosítását nem 
az egész évi, hanem  csak a jún ius 1-ig ténylegesen még 
ki nem vett szabadságokra nézve kell elvégezni a fen
ti módon.

5. A szabadságokat — valam ennyi szolgálati (m un
ka-) idő-rendszerben — az utolsó szolgálati nap után 
járó szabadidő le teltét követően, vagyis az esedékes 
újabb szolgálatbalépés nap játó l kezdve kell kiadni. 
(Például: annál, aki az I. számú váltásos rendszerben 
június 12-én szolgálatát 20 órakor befejezi és tizennégy 
naptári nap szabadságot vesz igénybe, a szabadság nap
tári kezdete jún ius 13. 20 óra, a befejezés pedig június 
27. 20 óra.)

Dr. Pál Antal s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

A BM Közlekedési csoportfőnök 
50—9/46/1973. számú 

k ö r l e v e l e  
a járda fogalmának értelmezéséről

A rendőri intézkedések során problém aként je len t
kezett a KRESZ 10. §. b) pon tjának  értelm ezése olyan 
terü leteket illetően, ahol a kiépítettségi sajátosság foly
tán  nehéz eldönteni azt, hogy az adott te rü le t járdának,, 
vagy úttestnek  m inősül-e.

A problém a elsősorban a KRESZ 63., 64., illetőleg 73. 
§-ának alkalm azása tekintetében m erü lt fel, főként az 
olyan lakótelepeken, ahol az ú ttesttő l bizonyos m érté
kig elválasztva 10—13 m  szélességű lebetonozott te rü le t 
van. Ezen út, já rm ű és gyalogosközlekedésre egyaránt, 
szolgál, m iután a lakótöm b bejárati ajtói és garázsaj
tói erre  a terü letre  nyílnak. I t t  bonyolódik le m inden 
olyan közúti szállítás, mely a lakóházhoz irányul, itt 
közlekednek a hulladékgyűjtő  gépjái'm űvek.

A KRESZ 10. §. d) pontjában  m eghatározott rendel
kezés szerin t a já rd a  fogalm ának két k rité rium a van. 
Egyik az, hogy a te rü le t kizárólag gyalogosközlekedésre 
szolgál, a m ásik az, hogy az ú ttesttő l láthatóan el van 
választva.

Jelen  esetben az első feltétel nem  teljesül, m iután  a 
kérdéses te rü le t a já rm ű  és a gyalogosköziekedésre 
egyaránt szolgál.

A fentiekre figyelem m el a Legfőbb Ügyészséggel és 
a KPM Autóközlekedési Főosztállyal egyetértésben az 
alábbi állásfoglalást adom  ki:

A KRESZ szabályok alkalm azása szem pontjából az 
olyan területek, m elyek a lakótöm bök elő tt egy szint
ben beépítettek és am elyek m ind a járm űforgalom , 
m ind pedig a  gyalogosforgalom lebonyolítására szol
gálnak, nem  m inősülnek a KRESZ 10. §. d) pontjában  
m eghatározott járdának .

Budapest, 1973. jún ius hó 22.

Ladvánszky Károly s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

A KPM Autófelügyelet 
állásfoglalása 

a villamos és motoros targoncák közúti 
forgalomban való részvételéről

A KPM Autóközlekedési Főosztály 159 358/1971. szá
mú le ira ta  értelm ezése a lap ján :

1. a személy, vagy teherszállításra alkalm as gépierő 
hajtású  já rm ű  m unkagéppé történő m inősítése ab 
ban az esetben sem  engedélyezhető, ha  a m axim ális 
sebessége nem  éri el a 20 km /óra értéket;

2. m unkagépnek ugyanis csak olyan eszköz m inősíthe
tő, am ely valam ely ipari, vagy mezőgazdasági, vagy 
egyéb célfeladat e llátására szolgál és az önere
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jéből történő helyzetváltoztatási képesség csak já ru 
lékos tulajdonság. E vonatkozásban a szállítás nem 
m inősül munkavégzésnek.

A fentiekre tek in te tte l a villam os és motoros targon
cák  sem m inősíthetők m unkagépnek. Értelem szerűen 
gépjárm űnek m inősülnek és közúti forgalom ban csak 
rendszám m al és érvényes forgalm i engedéllyel vehet- 
részt. Forgalom ba bocsátás elő tt pedig a KRESZ Füg
gelék 13. cikk (1) Jbekezdése szerin t típusvizsgálatnak 
kell alávetni.

A forgalmi rendszám m al elláto tt villam os és motoros 
targoncákat a KPM Autóközlekedési Főosztály 663 789/ 
1966. sz. — hivatalunk  felé k iadott — utasítása alapján 
különleges gépjárm űnek kell m inősíteni. Közúton csak 
különleges gépjárm ű 2. csoportú jogosítvánnyal szabad 
vezetni.

Jogesetek

149.

Büntetés kiszabási szempontok többszörösen súlyo
sabban minősülő élet elleni bűntett esetében (Btk. 64., 
253. §.).

A megyei bíróság a 19 éves, nőtlen, foglalkozás nél
küli, büntetett előéletű te rhe lte t a ljas indokból, több 
em beren elkövetett em berölés bűntettének a kísérlete 
m iatt 12 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesz
té sre  m int főbüntetésre és 8 évre a közügyektől e ltiltás
ra m int m ellékbüntetésre ítélte. Egyúttal m egállapítot
ta, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátha
tó.

Az elítélés alap jáu l szolgáló ítéleti tényállás lényege 
a következő.

A te rhe lt 1952. július 30-án született, 6 gyermekes 
bányász családból. A te rhe lt apja közveszélyes m unka
kerülés és ifjúság elleni bűntett m iatt el volt ítélve. A 
terhelt állam i gondozásba kerü lt és fiatalkorban elkö
vetett vagyon elleni bűncselekm ény m iatt három  alka
lomm al javítóintézeti nevelésre m ajd 1971-ben, 18. 
évének betöltése u tán  elkövetett társadalm i tu lajdont 
károsító lopás bűntette és jogtalan használat vétsége 
m iatt 8 hónap szabadságvesztésre volt ítélve. A bünte
tésből 1971. novem ber 8. nap ján  kedvezm énnyel szaba
dult, a feltételes szabadsága 1972. jan u ár végén te lt le. 
Ez utóbbi elítélése előtt, 1971. áprilisában a rendőrha
tóság verekedés szabálysértése m iatt 15 nap elzárással 
sújtotta.

A szabadságvesztés büntetéséből tö rtén t szabadulása 
után, 1971. decem berében a terhelt csillésként helyez
kedett el. A m unkafegyelm e azonban kifogás alá esett, 
többször igazolatlanul m ulasztott, s m unkaviszonya 
1972. április 11-én kilépéssel szűnt meg. Ezután nem 
helyezkedett el, hanem  a szüleinél tartózkodott.

1972. április 19. napján  délelőtt fél liter vodkát vá
sárolt. Hazafelé m enet találkozott a szomszéd házban 
lakó R. G. 10 éves R. Cs. 3 éves sértettekkel, akiket a 
lakására hívott. A sérte ttek  előbb hazam entek, majd

később — még a délelőtt folyam án — felm entek a te r 
helthez, a szüleinek a lakására. A te rh e lt egyedül ta r 
tózkodott otthon és ekkor m ár a vodkából fogyasztott. 
M egkínálta az ita lla l a gyerm ekeket is, az idősebb G -t
2—3 alkalom m al, a fiatalabb Cs-t egy alkalom m al.

A beszélgetés közben a terhelt, aki az elfogyasztott 
alkoholtól maga is enyhe-közepes h atárán  levő fokban 
befolyásolt á llapotba került, ism ételten a rra  ak a rta  rá 
venni R. G. sértettet, hogy vele fajtalankodjék. A sé r
te tt azonban erre  nem volt hajlandó; kapálódzott, rug- 
dalódzott és a te rhe lt közeledését igyekezett e lh árí
tani. Am ikor a te rhe lt lá tta , hogy a szándékát nem ké
pes m egvalósítani, a 10 éves sé rte tte t először puszta 
kézzel ütlegelte, m ajd a nyakát m egragadva fojtogatni 
kezdte. R. G. sírva kérte  a testvérét, hogy az any jukat 
hívja segítségül. Közben a nyakának a szorításától és 
az alkohol hatására  legyengülve elvesztette az eszmé
letét. A te rhe lt ekkor azt hitte, hogy a gyerm ek meg
halt és azért abbahagyta a sé rte tt nyakának a további 
szorítását.

Ezalatt R. Cs. még a testvére kérésére elindult a szo
bából, hogy az any jukért m enjen. A te rh e lt azonban 
m iután az idősebb gyerm ek bántalm azását abbahagy
ta, visszavitte a síró 3 éves sérte tte t a szobába és azt 
kezdte bántalm azni. Kézzel addig ütötte, am íg a sér
te tt m ár csak nyöszörögni tudott, m ajd  abban a tu 
datban, hogy ez a gyerm ek is „a ha lá ltu sá já t v ív ja”, 
egy 10,5 cm pengehosszúságú késsel a sé rte tte t három 
szor m ellbe szúrta, hogy „ne szenvedjen tovább”. A 
szúrások a bordaközi izomba hato ltak  be, a m ellüreget 
azonban nem nyitották meg. A te rhe lt még egyet szúrt 
a sé rte tt felé, de ez a szúrás a gyerm eket nem érte, 
hanem  valam ilyen kem ény tárgyba ütközött, am itől a 
kés pengéje eltörött.

A te rhe lt abban a tudatban, hogy m ind a két gyer
m eket megölte, a helyszínről elm enekült.

A sérte tteket rövid idő m úlva felfedezték, kórházba 
szállították, ott gyomormosást végeztek náluk  és orvosi 
ellátásban részesültek.

A 10 éves R. G. sé rte tt az ütésektől könnyebb, 8 n a 
pon belül gyógyuló sérüléseket, az elfogyasztott alko
holtól azonban olyan súlyos alkoholm érgezést szenve
dett, hogy az orvosi segítség nélkül alkoholm érgezés
ben m eghalhatott volna.

Az R. Cs. sé rte tt m ellkasán levő sérülések kb. 2 hét 
a la tt gyógyultak. A nagyerejű ütések következtében 
azonban eltörött a sé rte tt állkapcsa, mely sérülése 
szövődmény folytán kb. 6 hónap a la tt gyógyult. Ez u- 
tóbbi sérülése a szövődmény folytán életveszélyes volt.

A megyei bíróság ítélete ellen a te rhe lt és védője je 
lentette be fellebbezését enyhítés végett.

A Legfelsőbb Bíróság a bejelen te tt fellebbezéseket el
u tasíto tta és határozatában  rám u ta to tt arra , hogy az 
elsőfokú bíróság á lta l kiszabott büntetés inkább enyhe 
m int súlyos.

Az e határozatok ellen az elíté lt te rhére  em elt tö rvé
nyességi óvást az Elnöki Tanács az alábbiak  szerint 
alaposnak találta.

A büntetést, céljának — az általános és a különös 
megelőzés szem pontjainak — a figyelem bevételével a
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törvényben m eghatározott keretek  között úgy kell k i
szabni, hogy az igazodjék a bűn te tt és az elkövető tá r 
sadalom ra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, továb
bá az egyéb súlyosbító és enyhítő körülm ényekhez 
[Btk. 64. §. (1) bek.]. A büntetés k iszabásánál teh á t a 
bíróságnak az általános és a különös megelőzés össz
hangját, vagyis azt kell m egterem tenie, hogy a bünte
tés biztosítsa az elkövető m egjavítását és a tá rsad a
lom tagjainak a bűnözéstől való v isszatartását is.

A te rh e ltte rszem b en  kiszabott 12 évi szabadságvesz
tés azonban nem ju tta tja  megfelelően kifejezésre sem 
az elkövető, sem a cselekménye fokozott társadalom ra 
veszélyességét és így nem szolgálja kellően a bün te
tés célját: az általános és a különös megelőzést.

A te rhe lt fia ta l kora ellenére m ár több esetben ösz- 
szeütközésbe kerü lt a törvényes rendelkezésekkel. A fi
atalkorban elkövetett bűncselekm ények m iatt vele 
szemben elrendelt nevelő intézkedés nem érte  el célját, 
a terhelt a javítóintézetből tö rtén t elbocsátása u tán  rö 
videsen ism ét bűncselekm ényeket követett el, és vere
kedés szabálysértése m ia tt is felelősségre kellett vonni. 
A társadalom ba a m unkahelyén sem tudott beleillesz
kedni. Eddigi életvezetése tehát személye fokozott tá r 
sadalom ra veszélyességre m utat.

Az újabb bűncselekm énye elkövetésének a körülm é
nyei pedig így különösen az, hogy egy 10 éves és egy 
3 éves, neki kiszolgáltatott, védekezésre képtelen gyer
mek sérelm ére követte el b rutális módon, aljas indok
ból fakadó, tehát kétszeresen is súlyosabban minősülő 
élet elleni cselekményeit, az elvetem ültségnek, a tá rsa 
dalom m al való szembehelyezkedésének m ár olyan je 
lei, am elyek érthetően az egész társadalom  oly fokú 
erkölcsi rosszallását váltják  ki, hogy vele szemben fi
atal kora ellenére is csak a törvény szerinti legsúlyo
sabb határozott ta rtam ú  szabadságvesztés kiszabása 
biztosítja az előbbiekben kiem elt büntetési célokat.

Mindezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Be. 
282. §-ának (1) bekezdése a lap ján  m egállapította, hogy 
a törvényességi óvással m egtám adott határozatok a 
büntetést kiszabó részükben törvénysértőek, ezért azo
kat e részükben hatályon kívül helyezte és az em lített 
törvényhely (4) bekezdése alap ján  a te rhe lte t a terhére 
m egállapított bűn te tté rt — a m ellékbüntetés érin te tle
nül hagyása m ellett — 15 évi szabadságvesztésre íté l
te. (Legf.Bír. Eln., Tan. B. törv. 20/1973. sz.).

(B. H. 4. sz.)

150.

A járművezetéstől eltiltást mint mellékbüntetést az 
összbüntetést kiszabó ítéletben nem lehet alkalmazni 
(Btk. 76. §.).

A terhelte t a bíróság halálos közúti baleset gondat
lan okozásának bűntette  m iatt 1 évi 4 hónapi szabad
ságvesztésre és 2 évre a gépjárm űvezetéstől eltiltásra, 
ezt követően pedig 2 rb. szeszesitaltól befolyásolt á lla 
potban elkövetett közlekedési vétség m iatt halm azati 
büntetésül 6 hónapi szabadságvesztésre és 4 évi idő tar
tam ra a közúti járm űvezetéstől eltiltásx’a ítélte.

Az utóbb e ljá rt bíróság a fentebb em líte tt két bün 
tetést összbüntetésbe foglalta és a te rhe ltte l szemben 1 
évi és hat hónapi szabadságvesztést 4 évi idő tartam ra 
a közúti gépjárm űvezetéstől e ltiltást szabott ki. Egy
ú tta l beszám ította a gépjárm űvezetéstől eltiltásba az
1971. m ájus 29. nap játó l — a te rh e lt jogosítványának 
a bevonásától — az összbüntetést kiszabó íté le t m eg
hozataláig eltelt időt.

Az összbüntetést kiszabó íté le t ellen benyújto tt tö r
vényességi óvást a Legfelsőbb Bíróság alaposnak ta lá l
ta.

A Btk. 76. §-ának (1) bekezdésében ír t  rendelkezés 
szerint a külön íté letekkel kiszabott m ellékbüntetések 
összbüntetésbe nem foglalhatók. Ugyané törvénysza
kasz (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerin t az e - 
gyes ítéletekkel kiszabott azonos nem ű m ellékbünte
tések közül — a vagyonelkobzást és a pénzm ellékbün
tetést kivéve — csak azt kell végrehajtani, am ely az el
követőre a leghátrányosabb.

E törvényi rendelkezés folytán teh á t a te rhe lten  4 
évi ta rtam ú gépjárm űvezetéstől eltiltást kell végrehaj
tani, mely ta rtam o t a B tk-nak  az 1971. évi 28. sz. tv r.
11. §-ával kiegészített 52/B. §-a (2) bekezdésében fog
la lt rendelkezéshez képest — a Btk. 50. §-ának (2) be
kezdésében foglalt rendelkezés értelm ében — az ítélet 
jogerőre em elkedésének napjától, 1972. m árcius 27. nap
já tó l kell szám ítani.

Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a járásb íróság  
ítéletének indokaiból kitűnően, helyesen u ta lt a rra , 
hogy a törvényi szabályozás folytán a m ellékbünteté
sek összbüntetésbe nem foglalhatók. Az íté le t rendelke
ző részébe tehát pontatlan  fogalm azás folytán k e rü lt 
így a törvénysértő rendelkezés. Az összbüntetést kisza
bó ítéletben ugyanis nem kell külön arró l sem rendel
kezni, hogy az azonos nem ű m ellékbüntetések közül 
melyik a leghátrányosabb s így m elyiket kell végre
hajtan i (BJD 539.). Ilyen esetben a m ellékbüntetést 
ny ilvántartó  lapon kell feltüntetn i, hogy a m ellékbün
tetések közül m elyiket kell végrehajtan i (112/1967. IK 
1968. l.-IM  sz. u tasítás 16. §.).

Tévedett azonban a járásbíróság, am ikor a B tké-nak 
az 1971. évi 28. sz. tvr. 77. §-ával m ódosított 19/A. §-a 
(2) bekezdésére u ta lással a m ellékbüntetés ta rtam ába 
beszám ította az összbüntetést kiszabó íté le t hozataláig 
a jogosítvány bevonásának a nap játó l e lte lt időt.

A bíróság ugyan úgy rendelkezett, hogy az ott kisza
bott 2 évi gépjárm űvezetéstől eltiltás ta rtam áb a  be
szám ítja az 1971. m ájus 29. nap já tó l eltelt időt, am ely 
napon a te rhe lt jogosítványát bevonták, ily rendelke
zés azonban nem ta lálható  abban az ítéletben, am ely 
ítélet 4 évre tilto tta  el a te rhe lte t a gépjárm űvezetéstől.

A te rhe lt jogosítványát ugyanis nem ez ügyben elbí
rá lt bűncselekm ényével, hanem  az előbb em líte tt íté
le tte l elbírált, szeszesitaltól befolyásolt állapotban el
követett 2 rb. közlekedési vétséget megvalósító cselek
ményével összefüggésben vonták be.

A két íté letben kiszabott m ellékbüntetés összbünte
tésbe foglalásának a tila lm a folytán pedig — te rm é
szetesen változatlan  ta rtalom m al — azt a m ellékbün
tetést kell a terhelten  végrehajtani, am ely a  há trányo
sabb, m iért is a Legfelsőbb Bíróság a törvénysértést
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m egállapítva, a Be. 282. §-ának (4) bekezdése a lap ján  a 
két íté lette l kiszabott m ellékbüntetés összebüntetésbe 
foglalását m ellőzte és a m ellékbüntetést nyilvántartó  
lapon úgy rendelkezett, hogy a te rhe lten  a  4 évi idő
ta rtam ban  kiszabott, gépjárm űvezetéstől e ltiltást kell 
végrehajtani, mely m ellékbüntetést az azt kiszabó íté 
let jogerőre em elkedésének a nap játó l: 1972. m árcius
27. nap játó l kell szám ítani. (Legf. Bír. B. törv. I. 837/
1972. sz.).

(B. H. 4. sz.)

152.

Szeszesitaltól befolyásolt állapotban történő vezetés
sel elkövetett közlekedési vétség kísérlete valósul meg, 
ha a terhelt ittas állapotban a gépjárműbe beül és azt 
másokkal megtolatva akarja beindítani.

A bűncselekménnyel összefüggően elkövetett szabály- 
sértés elbírálását az ügyésznek a vádiratban kifejezet
ten indítványoznia kell [Btk. 194/B. §. (1) bek. a) pont, 
Be. 227. §.].

A járásbíróság az 1972. június 6. nap ján  hozott íté le
tével a  te rhe lte t közlekedési vétség m ia tt 4 hónapi sza
badságvesztésre és a gépjárm űvezetéstől 2 évi e ltiltás
ra  ítélte.

A te rhe lt megelőzően gondatlan veszélyeztetés m iatt 
javító-nevelő m unkára, két ízben pedig ittas állapotban 
való járm űvezetés m ia tt szabadságvesztésre volt ítélve.

A m egállapított tényállás szerint a  te rhe lt a gépko
csijá t annak ellenére vezette, hogy vezetői jogosítvá
nyát a rendőrhatóság bevonta.

K -ra  érkezve az egyik u tcában m egállt és bevásárol
ni indult. Am ikor a gépkocsihoz visszatért, a gépkocsi 
m otorját nem tud ta  beindítani. Ezután egy közeli esz
presszóba ment, ahol szeszesitalt fogyasztott. Az ottlevő 
em berek közül hárm at m egkért, hogy a  gépkocsiját 
to lják  meg. Visszam entek a gépkocsihoz, a te rhe lt a 
gépkocsiba beült, a három  személy a gépkocsit m egtol
ta , a m otor azonban így sem indu lt be. Ekkor é rt oda 
a  rendőrjárő r és állíto tta  elő vérvételre a terheltet, aki 
közepes fokú ittas állapotban volt.

A m ásodfokon e ljá rt megyei bíróság az 1972. augusz
tus 25. nap ján  hozott ítéletével m egváltoztatta a  já rás- 
bíróság ítéletét, a te rhe lte t a közlekedési vétség m iatt 
em elt vád alól felm entette. Egyben m egállapította, hogy 
a  te rhe lt gépjárm űvezetői engedély nélkül vezette a 
gépkocsiját és ezért szabálysértés m ia tt 1500 F t pénz
bírsággal sújtotta.

A fent m egjelölt határozatok ellen em elt törvényes
ségi óvás alapos.

A terheltnek  a  tényállásban rögzített az a cselekm é
nye, hogy ittas állapotban a gépkocsiba beült és a gép
kocsit megtoló személyek segítségével ak a rta  a kocsit 
beindítani és így azt ittas állapotban vezetni, a  közle
kedési vétség k ísérletét valósította meg.

A te rhe lt a fentebb vázolt m agatartásával ugyanis a 
közlekedési vétség (ittas állapotban való járm űvezetés) 
végrehajtásá t megkezdte, am ikor ittas állapotban a 
gépjárm űbe beült és m egkísérelte azt mások segítségé

vel beindítva vezetni. A vezetést meg is kezdte akkor, 
am ikor a gépkocsit m egtolatta és a gépkocsi ezáltal 
mozgásba lendült. Az így m egkezdett cselekm ényét a 
te rhe lt azért nem  tu d ta  befejezni, m ert a gépkocsi m o
torja  nem indu lt meg.

Tévedett az első fokú bíróság am ikor a te rhe lte t be
fejezett vétségben m ondotta ki bűnösnek, és ugyancsak 
tévedett a m ásodfokú bíróság, am ikor a te rh e lte t az e l
lene em elt vád alól felm entette.

Tévedett továbbá a m ásodfokú bíróság akkor is, am i
kor a te rh e lt te rhére  szabálysértést á llap íto tt meg és 
pénzbírságot szabott ki. Az ügyészség a m ódosított 
Btk. 194/B. §-a (1) bekezdésének a) pon tja  alap ján  
em elt vádat azért, m ert a  te rh e lt ittas állapo tban  ve
zette gépjárm űvét. A vád ira ti tényállás tartalm azza azt 
a tény t is, hogy a te rh e lt gépjárm űvezetői jogosítvány 
nélkül vezette a gépkocsit.

A m ásodfokú bíróság a Be. 227. §-a (1) bekezdésé
nek b) pontja  a lap ján  á llap íto tta  meg a szabálysértést.

A Be. 227. §-a (1) bekezdésének b) pon tja  az eset
ben teszi lehetővé szabálysértés m egállapítását, ha a 
bíróság a tárgyalás eredm ényéhez képest úgy látja , 
hogy a te rhe lt csupán szabálysértést követett el és 
ezért őt a vád alól felm enti.

Ámde az adott esetben az idézett törvényhely  nem 
alkalm azható. A te rhe ltnek  a vád tárgyává te tt cse
lekménye, az ittas állapotban való járm űvezetés elkü
lönül a vád ira tban  is em líte tt szabálysértéstől. Az 
adott esetben teh á t nem  a vád tárgyává te tt cselek
mény m inősül szabálysértésnek, hanem  a vád tárgyává 
te tt cselekm ényen kívül, azzal összefüggésben van  egy 
olyan vádlotti m agatartás is, am ely szabálysértést v a 
lósít meg. Ebben az esetben pedig a Be. 227. §-a (1) 
bekezdésének a) pon tja  a lap ján  a szabálysértés m egál
lapításának csak akkor van helye, ha azt az ügyész a 
vád ira tban  indítványozta [Be. 168. §. (5) bek.].

Az elm ondottakra tek in te tte l a  Legfelsőbb Bíróság a 
Be. 282. §-ának (1) bekezdése a lap ján  a törvénysértést 
m egállapította, a törvénysértő  határozatokat a  (4) be
kezdés a lap ján  hatályon kívül helyezte és a tö rvény
nek megfelelően a te rh e lt cselekm ényét közlekedési 
vétség kísérletének m inősítette. (Legf. Bír. B. törv. V. 
984/1972. sz.).

(B. H. 4. sz.).

156.

Egymagában az a körülmény, hogy a nem jogerősen 
kiszabott szabadságvesztés meghaladja a két évet, az 
előzetes letartóztatás fenntartását nem teszi indokolttá 
(Be. 120. §., BK. 383. sz., BK. 400. sz.).

Az első fokú bíróság a vád lo tta t főbüntetésül 2 évi 
és 6 hónapi szabadságvesztésre íté lte  azzal, hogy ezt a 
büntetést fogházban kell végrehajtani.

Az ügyész a vád lo tt előzetes le tartóz ta tásának  a fenn
ta rtásá t indítványozta.

A járásbíróság az előzetes le tartóz ta tást m egszüntet
te és a vád lo tt szabadlábra helyezését rendelte el. In 
dokolása szerint a fogvatartás további előfeltételei nem

Á BT L -4.2 - 10-22/17/1973 /24



72 — 1973. július 28. BELÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

állnak fenn, m ert a vádlottnak bejelentett lakása, 
m unkahelye van. a bűncselekm ény felfedése m egtör
tént, a bűnism étlés veszélye nem áll fenn, a vádlott el
rejtőzésétől, szökésétől nem kell tartani.

A végzés ellen az ügyész fellebbezési óvást je len tett 
be.

Kiemelte, hogy az állandó bírói gyakorlat szerin t á l
talában a két évet m eghaladó szabadságvesztés esetén 
az előzetes letartóztatás a Be. 120. §-a (1) bekezdésé
nek b) pontja ' értelm ében indokolt. Á lláspontja szerint 
e m ellett a vádlott szabadlábra helyezése még a cse
lekmény elkövetése u tán  néhány hónappal is alkalm as 
a köznyugalom m egzavarására; így a Be. 120. §-a (1) 
bekezdésének e) pontjában m eghatározott előzetes le- 
tartóztatási ok is fennáll.

A fellebbezési óvás nem alapos.

A vádlottat a rendőrhatóság helyezte 1972. június 9. 
napján  (6 nappal a baleset után) előzetes le tartóz tatás
ba, a Be. 120. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjára 
utalva.

Az ügyben — a vádem elést követően — 1972. július
12. napján kerü lt sor az előkészítő ülésre. A já rásb író 
ság az ekkor meghozott végzésével a vádlott előzetes 
le tartóztatását fenn ta rto tta  az első fokú érdem i ha tá 
rozatig, részletesebb indokolás nélkül kizárólag a Be. 
120. §-a (1) bekezdésének b) pontjára  utalva.

Ilyen előzmények u tán  kerü lt sor ítélethozatalra és 
ezt követően a m egtám adott végzés m eghozatalára.

A vádlott 38 éves büntetlen előéletű autóbuszvezető. 
R endezett körülm ények között él, öröklakása, személy- 
gépkocsija van, havi keresete 4000 Ft. Vegetatív neuró
zissal kapcsolatos gyomorpanaszok m iatt á llt kórházi 
kezelés alatt.

A járásbíróság á lta l m egállapított tényállás szerint 
alkoholos befolyásoltsága közepes fokú volt. A baleset 
elsősorban az annak során elhúnyt sé rte tt szabálysze
gése folytán következett be.

Hangsúlyozza a megyei bíróság, hogy a Be. 120. §-a 
(1) bekezdésének b) pontjába ír t  okok közül ebben az 
ügyben csak a szökés, elrejtőzés veszélye (II. fordulat) 
vizsgálandó, m inthogy a vádlott ténylegesen nem szö
kött meg, nem rejtőzött el (I. fordulat).

E körben a megyei bíróság m indenekelőtt a r ra  u tal
— a megyei főügyészség érvelésére figyelem m el —, 
hogy nincs olyan bírói gyakorlat, am ely szerin t két 
évet m eghaladó szabadságvesztés esetén eleve indokolt 
lenne az előzetes le tartóztatás elrendelése és fen n ta r
tása. Ilyen ta rtam ú  iránym utatást a Legfelsőbb B író
ság a Be. hatálybalépése óta nem adott, ilyen ta rta lm ú  
eseti döntést sem te tt közzé. Más kérdés, hogy a nem 
jogerősen kiszabott, hosszabb ta rtam ú  szabadságvesz
tés esetén mindig vizsgálni kell: nincs-e törvényes ok 
az előzetes le tartóztatásra. A megyei bíróság m egítélé
se szerint az adott esetben errő l nem lehet szó.

Ami a Be. 120. §-a (1) bekezdésének e) pontjában  
foglaltakat illeti, a Legfelsőbb Bíróság iránym utatása 
[BK 400. sz. (BJD) 1874.] szerint a „köznyugalom m eg
zavarása” helyes értelm ezésének alapja, hogy ez nem 
szorítkozhat a bűncselekm ény á lta l közvetlenül é rin 
te tt személyekre, hanem  annál jóval szélesebb személyi 
kört felölelő m egzavarást jelent. Ennek a tényezőnek 
egyik m egnyilvánulása lehet az, hogy a te rhe lt szabad
lábon hagyása egyben közfelháborodás k ivá ltására  is 
alkalm as.

Az elb írált esetben errő l — eltekintve attól, hogy a 
közfelháborodás sem m iféle konkrét jele nem m u ta t
kozott — m ár csak ezért sem lehet szó, m ert a vád lo tt 
a nyílt országúton bekövetkezett baleset színhelyétől 
(Sárkeresztúr) távol, B udapesten lakik.

A megyei bíróság szükségesnek ta rtja  a teljesség 
kedvéért kiemelni, hogy az adott esetben gondatlanul 
elkövetett — bár kétségtelen súlyos eredm énnyel járó
— bűncselekm ény valósult meg, viszont a jogszabályt 
értelm ező ítélkezési gyakorlat szerin t a Be. 120. §- (1) 
bekezdésének e) pontjában  foglalt rendelkezés a lk a l
mazása általában  a közbiztonság és közrend elleni bűn
tettekkel, illetve a társadalm i együttélés szabályait k i
rívó módon megsértő garázdák bűncselekm ényeivel 
kapcsolatban kerü lhet szóba.

Ilyen körülm ények között a megyei bíróság úgy ta 
lálta, hogy a perorvoslattal tám adott végzés hatályon 
kívül helyezésére vagy m egváltoztatására törvényes ok 
nincs, ezért a fellebbezési óvást elu tasíto tta . (Székesfe
hérvár Megyei Bíróság Bf. 687/1972. sz.).

J O G S Z A B Á L Y M U T A T Ó
a M agyar Közlönyben 1973. június 1-től, július 14-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

14/1973. NET hat. 

2/1973. (VI. 19.) IM

3/1973. (VI. 19.) IM

21/1973. (VI. 19.) PM

A jogalkalm azás jogpolitikai irányelveiről

Az ügyvédi m unkadíjró l és az ügyvédi díjszabásról szóló 5/1962. (VI. 19.)' 
IM számú rendelet m ódosításáról

A büntető eljárás során k irendelt védő d íjáró l és költségeiről szóló 2/ 
1959. (III. 8.) IM számú rendelet m ódosításáról

A szellemi tevékenységet folytatók jövedelem adójáról szóló 43/1971. (XII..
17.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 36/1971. (XII. 17.) PM 
számú rendelet m ódosításáról

16/1973. (VI. 27.) MT rend. A túlsúlyos járm űvek közlekedésének korlátozásáról
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17/1973. (VI. 27.) MT rend.

1020/1973. (VI. 27.) MT h. 

1021/1973. (VI. 21.y  MT h. 

1022/1973. (VI. 27.) MT h. 

15/1973. NET hat.

16/1973. NET hat. 

1023/1973. (VI. 30.) MT h. 

4/1973. (VI. 30.) NIM

17/1973. NET hat.

8. sz. L B irányelv 

10/1973. (VII. 4.) MÉM 

11/1973. (VII. 4.) MÉM

A ..Különböző anyagok és ötvözetek hegesztése, felrakó hegesztése és 
term ikus vágása tudom ányos alap ja inak  fejlesztése és új technológiai e l
já rásaik  kidolgozása hegesztett szerkezetek előállításához, valam in t h a 
tékony hegesztési anyagok és berendezések létrehozása" című problém á
val kapcsolatos tudom ányos-m űszaki együttm űködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről

A nők szakképzése és továbbképzése fejlesztésének feladatairó l

Az üzemi dem okrácia egyes kérdéseiről

A tisztességtelen haszon m egállapításának irányelveiről

Egyes személyi kérdésekben

Á llam titkári kinevezésről

Az Á llami Tervbizottság létrehozásáról

A kazánok és egyéb nyom ástartó  berendezések hatósági felügyeletéről 
szóló 2/1971. (IV. 28.) NIM számú rendelet m ódosításáról és kiegészítésé
ről

i
A M agyar Tudományos A kadém ia elnökének tisztségében való megei'ősí- 
téséről

A szülőtartásról

A term előszövetkezeti személyzeti m unkáról

A halászatról szóló 1961. évi 15. számú törvényerejű  rendelet végrehajtá
sáról kiadott 1/1962. (I. 24.) FM számú rendelet egyes rendelkezéseinek 
újabb m ódosításáról

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága 

BM 73. 7. — 4437

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/17/1973 /26


