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7/1979. (HK 3.) HM- BM

30.290/1979. (Eü. K. 3.) Eü. M

Miniszteri utasítás

A honvédelmi miniszter
és

a belügyminiszter 
7/1979. (HK 3.) HM- BM számú 

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
a Magyar Néphadsereg állományába tartozó 

személy által okozott 
közúti közlekedési baleset jelentési 

rendjéről

bekezdése alapján — intézkedő rendőri szerv 
távbeszélőn közölje a területileg illetékes had
m űveleti (Egység) ügyeleti szolgálattal (mel
léklet) az alábbiakat:

— a közúti baleset pontos helye és ideje;
— a közúti balesetet okozó honvédségi sze

mély neve, rendfokozata, születési éve, anyja 
neve, alakulata és helyőrsége;

— a személyi sérülés jellege;
— a gépjárm ű üzemben tartó ja;
— a gépjárm ű forgalmi rendszáma, típusa 

(csak az MN állományába tartozó gépjárm ű
veknél);

— az anyagi kár becsült nagysága (csak az 
MN állom ányába tartozó gépjárműveknél).

A M agyar Néphadsereg (a továbbiakban: 
MN) állományába tartozó hivatásos, tovább
szolgáló, sor-, tartalékos és polgári állományú 
személy által okozott közúti közlekedési bal
eset jelentésének rendjét az alábbiakban álla
pítjuk meg:

1. §
Az MN állományába tartozó személy által 

az MN üzemeltetésében levő szolgálati, vagy 
személyi tulajdonú gépjárm űvel okozott köz
úti balesettel kapcsolatban — a közúti közle
kedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM — 
BM számú együttes rendelet 58. § (2) és (3)

2- §
A HDM (Egység) ügyeleti szolgálat a beér

kezett jelentésről folyam atosan vezessen nyil
ván tartást és a jelentés tartalm áról azonnal ér
tesítse távbeszélőn (HM 15-76) vagy géptáv
írón az MN 3926 Budapest szolgálatát, vala
m int a közúti balesetet okozó személy állo
mányilletékes alakulatát.

3. §
Az utasításban m eghatározott információs 

rendszer nem m entesíti az illetékes parancs
nokot a közúti rendkívüli esemény kivizsgá-
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34 — 1979. m árcius 28. BELÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

kivizsgálása és az ezzel kapcsolatos jelentési kötele
zettsége alól.

4- §.

A m ellékletben szereplő egységek és a te rü 
letileg illetékes megyei rendőr-főkapitánysá-

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k.,
honvédelmi m iniszter

gok közbiztonsági és közlekedési osztályai az 
együttm űködésüket szervezzék meg.

5- §.
Ez az utasítás a közzététel napján lép ha

tályba.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

M elléklet a 7/1979. (HK 3.) HM- BM számú együttes utasításhoz

K i m u t a t á s

a közúti események nyilvántartására és jelentésére kötelezett 
HDM (Egység) ügyeleti szolgálatokról

Közigazgatási egység Illetékes Levélcím Távbeszélő
alakula t szám

1. Baranya megye MN 8677 7601 Pécs Pf. 248 13-988
2. Bács-Kiskun megye MN 6336 6004 Kecskem ét Pf. 320 13-620
3. Békés megye MN 9068 5601 Békéscsaba Pf. 183 12-999
4. Borsod-Abaúj-Zem plén megye MN 5229 3501 Miskolc Pf. 334 13-681
5. Csongrád megye MN 9145 6701 Szeged Pf. 384 12-472
6. Fejér megye MN 7341 8001 Székesfehérvár Pf. 152 11-508
7. Győr-Sopron megye MN 5532 9002 Győr Pf. 316 11-188
8. H ajdú-B ihar megye MN 8536 4002 Debrecen Pf. 60 11-328
9. Heves megye MN 4419 3301 Eger Pf. 106 24-00

10. Komárom megye MN 2284 2891 Tata Pf. 38 502
11. Nógrád megye MN 9001 2651 Rétság Pf. 2 18
12. Pest megye Heő. Pság 1502 Budapest 112. Pf. 90 669-020, 668-720
13. Somogy megye MN 7203 7401 K aposvár Pf. 201 11-320
14. Szabolcs-Szatm ár megye MN 7314 4401 Nyíregyháza Pf. 123 10-911
15. Szolnok megye MN 1929 5008 Szolnok Pf. 5 11-326
16. Tolna megye MN 9951 7001 Szekszárd Pf. 103 12-310
17. Vas megye MN 3715 9701 Szom bathely Pf. 181 14-069
18. Veszprém megye ^ MN 5313 8201 Veszprém Pf. 165 12-407
19. Zala megye MN 4891 8901 Zalaegerszeg Pf. 225 12-365
20. Budapest Heő. Pság 1502 Budapest 112. Pf. 90 669-020, 668-720

Az egészségügyi miniszter 
30.290/1979. (Eü. K. 3.) Eü M számú

i r á n y e l v e  
az alkoholisták gondozásáról 

és gyógykezeléséről

Az igazságügyminiszterrel és a M iniszter- 
tanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyet
értésben az alábbi irányelvet adom ki:

Az alkoholisták gyógykezeléséről rendelkező 
hatályos jogszabályok azon a szemléleten ala
pulnak, hogy az alkoholizmus gyógyítható, de 
visszaeséssel fenyegető betegség. Az alkoholiz
mus betegség gyógykezelése társadalm i közre

működést igénylő nehezen szervezhető orvosi 
feladat, amelynek hatékonyságát adm inisztra
tív eszközökkel is biztosítani kell.

A betegség term észete a gyógykezelésnek 
többfokozatú, egymásra épülő rendszerét fel
tételezi, am elyet a hatályos jogszabályok az 
alábbiak szerint biztosítanak:

— saját kérelem re történő vagy önkéntes 
(önként vállalt) gondozás és gyógykezelés 
(1972. évi II. törvény 35. §-a, valam int a 
3 1978. (VI. 3.) Eü M számú rendelettel mó
dosított 15/1972. (VIII. 5.) Eü M számú rende
let (a továbbiakban: R./66. §-a);

— kötelező gondozás és gyógykezelés (1972. 
évi II. törvény 35. §-a, valam int az R. 67—72. 
§-a);
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— kötelező intézeti gyógykezelés (1974. évi
10. tvr., valam int az 5/1978. (VI. 3.) IM—Eü M 
számú rendelet (a továbbiakban: Vhr.);

— kényszerelvonó-kezelés [Btk. 62. §-a, va
lam int az 1/1966. (VI. 3.) Eü M számú rende
let].

A továbbiakban irányelveket kívánunk adni 
a városi, fővárosi kerületi tanácsok VB egész
ségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervei, 
a megyei városi kerületi hivatal, illetőleg a já
rási hivatal (a továbbiakban: egészségügyi ha
tóság) számára a kötelező gondozás és gyógy
kezelés (R. 67—72. §) elrendelésével, illetőleg 
a kötelező intézeti gyógykezelés (1974. évi 10. 
tvr.) kezdeményezésével kapcsolatos eljárás 
egységesítése érdekében.

I.

Kötelező gondozás és gyógykezelés
(R. 67—72. §)

1. Az eljárás megindítása

A kötelező gondozás és gyógykezelés elren
delésére irányuló államigazgatási eljárás h i
vatalból vagy kezdeményezésre indul.

Hivatalból indul az eljárás akkor, ha az 
egészségügyi hatóság az eljárás m egindításá
nak alapjául szolgáló körülm ényekről szerez 
tudom ást (pl. hivatalból folytatott ellenőrzés 
során), vagy a felettes szerv utasítja az eljá
rás megindítására.

Hivatalból kell lefolytatni az eljárást akkor 
is, ha a jogszabály szerint kezdeményezésre 
jogosult személy hoz az egészségügyi hatóság 
tudom ására olyan körülm ényeket, amelyek az 
eljárás m egindításának alapjául szolgálnak, de 
maga nem kíván a kezdeményezés jogával 
élni.

Az eljárás kezdeményezésére jogosultak a 
jogszabály szerint: az alkoholista házastársa, 
egyenesági rokona, testvére, vagy más érde
kelt személy, illetőleg bárm ely 'állami szerv 
(intézet, intézmény, vállalat), szövetkezet vagy 
társadalm i szervezet.

„Érdekelt személynek” kell tekinteni külö
nösen az alkoholista környezetben élő szemé
lyeket (családtagok, lakótársak, szomszédok, 
m unkatársak, stb.), akiket az alkoholista alko
holizmusából eredő m agatartásával veszélyez
tet, illetőleg ism ételten és súlyosan zavar.

Az eljárás kezdeményezője az eljárás meg
indítására irányuló kérelm ét és az ennek alap
jául szolgáló körülm ényeket szóban és írásban 
egyaránt előadhatja. A szóban előterjesztett 
bejelentésről az 1957. évi IV. törvény (a to
vábbiakban: Eljárási Tv.) 14. §-ában foglaltak
nak megfelelően jegyzőkönyvet kell készíteni.

2. A tényállás tisztázása

Az egészségügyi hatóság a határozathozatal 
előtt a tényállást hivatalból köteles tisztázni. 
Ennek során azt kell m egállapítania, hogy az 
eljárás alá vont személy gondozásra kötelezé
sének jogszabályi feltételei fennállnak-e.

Az Egészségügyi Törvény 35. §-ának (1) be
kezdése szerint gondozáson való részvételre 
kötelezhető az az alkoholista, aki rendszeres és 
túlzott alkoholfogyasztásból eredő m agatartá
sával

a) veszélyezteti
— családját,
— kiskorú gyerm ekeinek fejlődését,
— saját egészségét,
— környezetének biztonságát, vagy

b) ism ételten és súlyosan zavarja
— a közrendet, illetőleg
— a m unkahelyén a m unkát.

Az eljárásnak annak bizonyítására kell irá
nyulnia, hogy az eljárás alá vont személy 
rendszeresen és m értéktelenül fogyaszt alko
holt, és ebből eredő m agatartásával az a)—b) 
pontokban felsoroltak bárm elyikét megvaló
sította.

A tényállás tisztázása érdekében az egész
ségügyi hatóság — szakképzett személyek be
vonásával — környezettanulm ányt készít, ha 
szükséges beszerzi a m unkahely vélem ényét; 
m eghallgatja a gondozásbavételre bejelentett 
személyt és elrendeli az orvosi vizsgálatát.

A bejelentést tevőt kérelm ére meg kell hall
gatni, illetőleg, ha az a bizonyítás érdekében 
szükséges, az egészségügyi hatóság meghall
gathatja. A tanúkat abban az esetben hallgat
ja meg, ha az a bizonyítás érdekében szüksé
ges. A bejelentést tevő m eghallgatására az El
járási Tv. 14. és 22. §-ában, a tanúk m eghall
gatására az Eljárási Tv. 14. és 25—26. §-ában 
foglaltak az irányadók.

Az eljárási cselekményeket az egészségügyi 
hatóság a belátása szerinti sorrendben fogana
tosíthatja. A bizonyítási eljárás szakszerűsége 
érdekében igényelje az igazgatási osztály szak
embereinek segítségét a tapasztalatok átadá
sában. Az eljárás alá vont személy meghallga
tása, és orvosi vizsgálatának elrendelése kivé
telével mellőzheti azokat az eljárási cselek
m ényeket, am elyeket a kezdeményező állami 
szerv az előtte folyó hatósági eljárás során 
m ár foganatosított, és am elyeknek írásos 
anyagát az egészségügyi hatóság rendelkezé
sére bocsátotta. Ha a rendelkezésre bocsátott 
írásos anyag (pl. környezettanulm ány, tanú
kihallgatási jegyzőkönyv) a tényállás tisztázása 
szempontjából lényeges kérdésekre nem ad
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választ, azt ki kell egészíteni vagy újból el kell 
készíteni.

a) K örnyezettanulm ány (munkahelyi véle
ményezés)

Az egészségügyi hatóság a határozathozatal 
előtt köteles környezettanulm ányt készíteni. E 
feladattal a körzeti ápolónő, védőnő, szociálpo
litikai előadók, az alkoholgondozó rendelés 
gondozónője bízható meg, aki először megis
merkedik a bejelentésben foglaltakkal. A kör
nyezettanulm ány elkészítése során a bejelen
tésben felhozott tények és körülm ények helyt
állóságának m egállapítására, esetenként kiegé
szítésére kell törekedni.

Családi élet, munkavégzés, egészségi álla
pot, e szempontokból minden esetben meg kell 
vizsgálni az alkoholista élethelyzetét. A sor
rend esetenként változik, pl. a családi helyzet
tel való foglalkozás elsősorban ott indokolt, 
ahol kiskorú gyerm ekek vannak, akiknek a 
sorsára, életkörülm ényeire különös figyelem
mel kell lenni. Ha veszélyeztetett gyermek, 
ellátatlan idős személy vagy más olyan sze
mély van a családban, akinek a sorsáról gon
doskodni kell, erre a körülm ényre a környe
zettanulm ányban utalni kell és az egészség- 
ügyi hatóságnak ezt jeleznie kell a családgon
dozással foglalkozó szerveknek.

A környezettanulm ány készítése során nem 
elég annak a ténynek a tisztázása, hogy az el
járás alá vont személy iszik-e, és ha igen, 
m ennyit. A vizsgálódásnak ki kell terjednie 
arra  is, hogy m ilyen a vizsgált személy egész 
életvezetése, m ilyen a családi élete, m ilyenek 
a lakáskörülményei, dolgozik-e stb. A gondo
zásba vételre okot adó körülm ényeknek kell 
tekinteni a garázda m agatartást, a hangosko
dást, verekedést, a család békéjének, anyagi 
helyzetének veszélyeztetését, stb.

A környezettanulm ánynak — az ügy elbí
rálása szempontjából — lényeges m egállapítá
sokra kell szorítkoznia.

A környezettanulm ány kiegészítéseként az 
alkoholista m unkahelyének megkeresése akkor 
indokolt, ha az eljárást azért indították, m ert 
a m unkahelyén a m unkát rendszeres és tú l
zott alkoholfogyasztásából eredő m agatartásá
val ismételten, súlyosan zavarta (1. sz. minta). 
Egyéb esetekben az egészségügyi hatóság be
látásától függ, hogy tájékozódik-e az alkoholis
ta  munkahelyén.

b) Az eljárás alá vont személy meghallga
tása

Az eljárás alá vont személyt — lehetőleg 
m ár a legfontosabb tények és körülm ények is
m eretében — meghallgatása végett idézni kell

(2., 3., 10. sz. minta). A személyes m eghallga
tást az eljárás rövidítése érdekében célszerű az 
orvosi vizsgálattal összekötni. A m eghallgatás
ról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző
könyv felvételénél különös gondot kell fordí
tani az Eljárási Tv. 14. §-ának (2) bekezdésé
ben foglalt rendelkezés m egtartására, amely 
a jegyzőkönyv tartalm i követelm ényeit hatá
rozza meg. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, 
hogy a hatóság az eljárás alá vont személyt 
m eghallgatása előtt ellátta a szükséges tájékoz
tatással, figyelm eztette jogaira és kötelességei
re.

Ism ertetni kell az eljárás alá vont személlyel 
a hatóság tudom ására ju to tt tényeket, az eljá
rás m egindítását, a vonatkozó jogszabályi ren
delkezéseket. Meg kell hallgatni arról, hogy a 
beadványban felhozott körülm ények megfelel
nek-e a valóságnak és egyéb alkoholizmusra 
utaló körülm ények fennállnak-e. Az eljárás 
alá vont személynek a feltett kérdésekre adott 
válaszait, nyilatkozatait, m egállapításait a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

c) Orvosi vizsgálat elrendelése

Az R. 67. §-ának (4) bekezdése szerint az 
egészségügyi hatóság az eljárás alá vont sze
mély orvosi vizsgálatára a területileg illetékes 
alkoholgondozó rendelés vezetőjét jelöli ki. 
Egyidejűleg felhívja az eljárás alá vont sze
mélyt, hogy a kijelölt rendelőintézet (gondozó- 
intézet) alkoholgondozó rendelésén — előveze
tés terhe m ellett — jelenjék meg a megjelölt 
időpontban (4. sz. minta).

Ha az alkoholista megjelenési kötelezettsé
gének nem tesz eleget — az alkoholgondozó 
rendelés vezetőjének jelzése után — az egész
ségügyi hatóság az ism ételt idézésre történő 
meg nem jelenés esetén elrendeli az előveze
tését.

Az orvosi vizsgálat annak m egállapítására és 
vélem ényezésére terjed ki, hogy az eljárás alá 
vont személy alkoholista-e, azaz kötelező gon
dozásra szorul-e.

3. A kötelező gondozás elrendelésére irá
nyuló eljárás során önként vállalt gondozás és 
gyógykezelés

A hatósági eljárás során a határozat megho
zatala előtt az alkoholista vállalhatja, hogy az 
R. 66. §-a szerinti önkéntes gondozásnak veti 
alá magát. Ezt a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe 
kell foglalni. Az egészségügyi hatóság köteles 
mérlegelni, hogy adott esetben az önkéntes 
gondozástól eredm ény várható-e.

E körben vizsgálni kell, hogy az önkéntes 
gondozás vállalására irányuló szándék komoly
nak tekinthető-e, és az önkéntes gondozás —
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az alkoholista családi és szociális körülm ényei
re tekintettel — az alkoholista gyógyításának 
alkalmas formája-e.

Az egészségügyi hatóság mérlegelésének 
alapjául azok az adatok és tények szolgálnak, 
amelyek a tényállás tisztázása során kerülnek 
megállapításra. A tényállás tisztázása érdekében 
a jogszabályban m eghatározott eljárási cselekmé
nyeket [R. 67. § (4) bek.] akkor is foganatosí
tani kell, ha az önkéntes gondozás és gyógy
kezelés vállalására tesz nyilatkozatot az alko
holista.

Nem kerülhet sor az önkéntes gondozás és 
gyógykezelés vállalására vonatkozó nyilatko
zat elfogadására különösen akkor, ha a tényál
lás tisztázása során a hatóság azt állapítja meg, 
hogy

— az alkoholistánál a gondozás bárm ely 
(akár önkéntes) form áját eredm énytelenül ko
rábban m ár alkalmazták, vagy

— az alkoholizmusából eredő garázda m a
gatartásával vagy más módon a család béké
jét súlyosan zavarja, vagy

— gyógyulása érdekében a káros környezeti 
hatások kiküszöbölése feltétlenül indokolt, stb.

Az önkéntes gondozás vállalására irányuló 
nyilatkozat elfogadásáról, illetőleg elutasításá
ról külön határozatot hozni nem kell.

Ha a hatóság elutasítja az önkéntes gondo
zás vállalására vonatkozó nyilatkozatot, hatá
roz a kötelező gondozás elrendeléséről és ha
tározatában tér ki az önkéntes gondozás eluta
sításának indokaira.

Ha az önkéntes gondozás vállalására tekin
tettel az egészségügyi hatóság az eljárást meg
szünteti, a m egszüntető határozat indokolásá
ban utalni kell azokra a körülm ényekre, ame
lyek az önkéntes gondozás előrelátható ered
ményességére tekintettel az eljárás megszün
tetését indokolják. Ilyen esetben a megszün
tető határozatot meg kell küldeni az önkéntes 
gondozásra illetékes egészségügyi intézm ény
nek (rendelőintézetnek vagy kórháznak) azzal 
a felhívással, hogy ha az alkoholista gondozá
sa céljából önként nem jelenik meg, vagy a 
gondozás befejezését szándékos m agatartásával 
meghiúsítja, erről az R. 67. §-ának (3) bekez
dése alapján értesíteni kell az egészségügyi 
hatóságot. Az egészségügyi hatóság az eljárást 
hivatalból indítja meg, ha a kezelő egészség- 
ügyi intézménytől jelzés érkezik arra vonat
kozóan, hogy az önkéntes gondozás m eghiúsult. 
Ilyen esetekben a hivatalból folytatott eljárás 
során az előző eljárásban foganatosított eljárá
si cselekményeket megismételni nem kell, és 
az önkéntes gondozás ism ételt vállalásának fi
gyelembevétele nélkül lehet határozni a köte
lező gondozás elrendeléséről.

4. A határozathozatal

Az egészségügyi hatóság a fenti bizonyítási 
eszközök igénybevételével m egállapított tény
állás gondos mérlegelésével határoz a kötelező 
gondozás elrendelése tárgyában. [R. 67. § (4) 
bek.]. (6., 7. sz. minta). A határozatban ren
delkezni kell arról, hogy a kötelező gondozást 
melyik fekvőbeteg-gyógyintézet alkohológiai 
osztályán, részlegén (a továbbiakban: alkoholó
giai osztály) kell megkezdeni és m elyik alko
holgondozóban kell folytatni.

Ha az egészségügyi hatóság a tényállás tisz
tázása során a rra  a következtetésre jut, hogy 
a kötelező gondozás elrendelésétől előrelátha
tólag nem várható eredm ény, és az 1974. évi
10. tvr.-ben m eghatározott jogszabályi feltéte
lek is fennállnak — a kötelező gondozás el
rendelését célzó eljárás egyidejű m egszünteté
se m ellett (esetleg a Vhr. által m egkívánt to
vábbi bizonyítékok beszerzése után) — az 
ügyészségnek javaslatot tesz a kötelező in té
zeti gyógykezelés elrendelésére.

Az egészségügyi hatóság a kötelező gondo
zást elrendelő határozatát fellebbezésre tekin
tet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja, ha 
az az Eljárási Törvény 46. §-ában foglaltakra 
tekintettel indokolt. Az Eljárási Tv. 46. §-a ér
telmében a fellebbezésnek a határozat végre
hajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a 
határozat azonnali végrehajtása életveszély 
vagy közbiztonság okából feltétlenül szüksé
ges. A határozat azonnali végrehajthatóságát a 
határozatban ki kell m ondani és meg kell in
dokolni.

A kötelező gondozást elrendelő határozat 
azonnali végrehajtása életveszély vagy köz- 
biztonság okából elrendelhető, ha a tényállás 
tisztázása során bizonyítást nyer, hogy az al
koholista családját, gyerm ekeit tettlegesen 
bántalmazza; lakóházban vagy nyilvános he
lyen rendszeresen alkoholos állapotban bot
rány t okozó m agatartást tanúsít; gyakran, rö
vid időközönként kijózanító állomásra szállí
tották; m unkahelyén többször ittasan jelent 
meg, illetőleg ott leittasodott, stb.

A kötelező gondozást elrendelő jogerős, ille
tőleg előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított 
határozat jogszerű és gyors végrehajtása ér
dekében az egészségügyi hatóságnak és a gon
dozást végző egészségügyi intézm ényeknek 
(alkohológiai osztály vezetője, illetve az alkohol- 
gondozórendelés vezetője) hatékonyan együtt 
kell működniök, különösen az alábbi terü lete
ken:

— az egészségügyi hatóságnak a jogerőre 
emelkedett, vagy előzetesen végrehajthatóvá 
nyilvánított határozatot haladéktalanul meg 
kell küldenie illetékes alkohológiai osztály ve
zetőjének;
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— az alkohológiai osztály vezetője haladék
talanul gondoskodik a férőhely biztosításáról, 
m ajd ezt követően írásban felhívja a kötelezet
tet, hogy a megjelölt időpontban jelenjék meg. 
A m egjelenésre olyan időpontot kell megjelöl
ni, hogy arra elegendő idő álljon rendelkezésre 
és legkésőbb a határozat kézhezvételétől szá
m ított 15 napon belül a rra  sor kerüljön. E ren
delkezés m egtartására különös gondot kell for
dítani;

— ha az alkoholista megjelenési kötelezett
ségének nem tesz eleget, az alkohológiai osz
tály  vezetője haladéktalanul értesíti az egész
ségügyi hatóságot, hogy az alkoholista előve
zetése érdekében keresse meg az illetékes 
rendőrkapitányságot (10. sz. minta). Az egész
ségügyi hatóságnak ezt megelőzően meg kell 
vizsgálnia, hogy az elővezetés feltételei fenn- 
állnak-e (az írásbeli felhívás szabályszerű kéz
besítése, a m egjelenésre elegendő idő állt-e 
rendelkezésre, a megjelenés elm ulasztását a 
kötelezett igazolta-e stb.).

A jogerős határozat végrehajtásának fel
függesztésére az Eljárási Tv. 79. §-ában foglalt 
feltételek fennállása esetén kerülhet sor. E 
körben az egészségügyi hatóság nem értékel
heti különös m éltánylást igénylő körülm ény
ként, ha az alkoholista ígéretet tesz, hogy vál
toztat italozó m agatartásán, ezért erre tekin
tettel a hatóság a végrehajtást nem függeszt
heti fel.

5. Gondozás és gyógykezelés

Jelenleg — a korábbi szabályozástól eltérő
en — a kötelező gondozás minden esetben kór
házi osztályon kezdődik. A kórházi kezelés idő
tartam a nem haladhatja meg egy alkalommal 
a folyamatos hat hónapot.

A fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés az absz
tinencia megalapozására és a beteg együttm ű
ködési készségének kialakítására irányul. Az 
ilyen értelem ben felfogott kórházi kezelés az 
alkoholista gondozásának kezdeti szakasza, 
am elyet az alkoholgondozó rendelésen folyta
to tt ambuláns gondozás követ.

A kórházi gyógykezelés időtartam a elegen
dő annak a reális elbírálására, hogy az adott 
beteg gyógykezelése kórházi keretek között 
megvalósítható-e. A rendbontó, együttm űkö
dési készséget nem tanúsító alkoholisták köte
lező m unkaterápis intézeti beutalását a keze
lést végző osztály (részleg) vezetője kezdemé
nyezheti.

Ha a kötelező intézeti beutalásra nem kerül 
sor, a kórházi kezelést m inden esetben követi 
az ambuláns gondozás, amelynek tartam a alatt 
az alkoholista továbbra is a kötelező gondo
zást elrendelő határozat hatálya alatt áll.

Az alkoholisták gondozása és gyógykezelése 
a túlzott alkoholfogyasztás okozta testi és lelki 
károsodások m egszüntetése m ellett a beteg 
személyiségének a stabilizálását és szociális 
önállóságra nevelését célozza.

E körben az ambuláns gondozás feladata [R. 
69/A. § (2) bek.]

— a beteg egészségi állapotának, élet- és 
m unkakörülm ényeinek rendszeres és folya
matos figyelemmel kísérése a beteg időközön- 
kénti berendelése, vagy a lakásán történő 
meglátogatása ú tján  és egyéb módon;

— a kezelésre szoruló beteg szám ára a 
szükséges orvosi segítség megadása, indokolt 
esetben a fekvőbeteg-gyógyintézeti beutalása 
iránti intézkedés;

— a beteg állapotára ható külső tényezők 
kedvező irányú befolyásolása, a betegnek az 
alkoholellenes klubba irányítása révén a beteg 
rehabilitációjának előmozdítása;

— a gondozott betegről nyilvántartás és 
kórlap vezetése, am elynek ki kell terjednie 
minden lényeges adatra, az azokban bekövet
kezett változásokra. A nyilvántartásnak tükröz
nie kell a beteg állapotának rendszeres és fo
lyamatos figyelemmel kísérését.

Az ambuláns gondozás az alkoholgondozó ren 
delés vezetője által m eghatározott ideig tart. 
A gondozottakról vezetett nyilvántartó  lapo
kat évente felül kell vizsgálni és állást kell fog
lalni abban, hogy további gondozás szükséges-e 
Az állásfoglalásnak körültekintőnek és megala
pozottnak kell lennie, am elyet a nyilvántartó  
lap adatai egyértelm űen alátám asztanak [R. 
69/A. § (6) bek.].

\

A kötelező gondozás m egszüntetése általá
ban akkor indokolt, ha a gyógyult személy m ár 
legalább két éve absztinens, illetőleg szociális 
ivóvá vált.

6. Utógondozás

Utógondozáson é rtjük  azoknak a gyógyult al
koholistáknak a rendszeres figyelemmel kísé
rését, akik állapotuknál fogva (gyakorlatilag 
absztinensek, illetőleg szociális ivóvá váltak) 
m ár nem szorulnak kötelező határozat alapján 
végzett fokozott gondozásra és gyógykezelésre.

Utógondozásban részesülnek azok a volt al
koholisták, akikkel szemben a kötelező gondo
zást m egszüntették, és akiket a nagyfai m unka- 
terápiás intézetből elbocsátottak.

Az alkoholgondozó rendelés vezetője a ko
rábban kezelt akoholistát felveszi az utógondo
zottak nyilvántartásába a kötelező gondozást 
m egszüntető határozat kézhezvétele, illetőleg a 
m unkaterápiás intézetből történő elbocsátásról 
való értesítés után.
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A nyilvántartásnak az utógondozott személy 
kortörténetén kell alapulnia, amely a kórelőz
m ényen tú l az aktuális szomatikus és pszichés 
állapotot és a szociális helyzetet is rögzítő do
kum entum okat tartalm az.

Az utógondozás és ennek során az alkoholis
ta nyilvántartásbavétele arra  szolgál, hogy az 
orvosnak módja legyen meggyőződni arról, 
hogy az utógondozott személy állapotában visz- 
szaesés vagy egyéb olyan m érvű rosszabbodás 
nem következett-e be, amely újabb kezelést 
tesz szükségessé.

Az alkoholgondozónak évenként m inimálisan 
két alkalommal információt kell szerezni az 
utógondozottról személyes meghallgatás és a 
közvetlen környezetétől kapott tájékoztatás, 
környezettanulm ány útján. A kórlapon és a 
csatolt környezettanulm ányban dokum entálni 
kell az utógondozott egészségi állapotáról, csa
ládi- és m unkakörülm ényeiről szerzett infor
mációkat és benyomásokat.

Az utógondozottakról vezetett nyilvántartást 
szükség szerint, de legalább évente felül kell 
vizsgálni abból a szempontból, hogy az utógon
dozás további fenntartása indokolt-e. A felül
vizsgálat alapjául a nyilvántartásban szereplő 
tények és adatok szolgálnak.

Ha a felülvizsgálat során az állapítható meg, 
hogy az utógondozás további fenntartása nem 
indokolt, azt az utógondozásba vett személy
nek a nyilvántartásból való törlésével meg kell 
szüntetni; így különösen ha a nyilvántartásba 
való felvételtől szám ított két év alatt vissza
esés nem következett be. A megszüntetés kér
désében azonban mindig az alkoholgondozó 
rendelés vezetője dönt a konkrét körülm énye
ket mérlegelve. Döntését a nyilvántartás ada
tainak alá kell támasztaniok.

Ha az utógondozás ideje alatt az utógondo
zott állapotában olyan rosszabbodás következik 
be, amely m iatt újabb gondozásra és gyógyke
zelésre van szükség, azt az alkoholgondozó ren
delés vezetője kezdeményezi. Ha az utógondo
zott személy együttm űködési készséget tanúsít, 
sor kerülhet az önkéntes gondozásra, ellenkező 
esetben az alkoholgondozó kezdeményezi a kö
telező gondozásbavételt, vagy a m unkaterápiás 
intézeti beutalást.

II.
Kötelező intézeti gyógykezelés (1974. évi 10. 
tvr.)

Az alkoholistát akkor lehet kötelezni közvet
len m unkaterápiás intézetben történő gyógyke
zelésre,

— ha rendszeres és túlzott alkoholfogyasz
tásból eredő m agatartásával veszélyezteti a csa
ládját, kiskorú gyerm ekének fejlődését, kör

nyezetének biztonságát, vagy ism ételten súlyo
san zavarja a közrendet, illetve m unkahelyén 
a m unkát, továbbá

— az alkoholgondozó kezelésnek önként 
nem veti alá magát, és gondozóintézetben, illet
ve alkohológiai osztályon történő gyógykezelé
sétől eredm ény nem várható, vagy

— két évnél nem régebben befejezett, illet
ve szándékos m agatartása m iatt félbeszakadt 
gyógykezelésének tapasztalatai alapján a gon
dozóintézetben, illetve az alkohológiai osztályon 
történő gyógykezelésétől m ár nem várható 
eredmény.

A fenti esetekben sem lehet azonban az in
tézeti kezelést elrendelni a Tvr. 2. § (2) bekez
désében felsorolt okok fennforgása esetén.

A kötelező intézeti gyógykezelést az egész
ségügyi hatóság javaslatára és az ügyészség in
dítványára a járásbíróság (városi, kerületi) ren
deli el.

Az egészségügyi hatóság köteles beszerezni 
és javaslatához csatolni azokat a bizonyítási 
eszközöket, amelyek az indítvány elbírálásához 
szükségesek. Ilyen bizonyítási eszközök:

— az eljárás alá vont személy m eghallgatá
sáról készült jegyzőkönyv,

— az igazságügyi orvosszakértői vélemény,
— az előző gyógykezelés iratai és más kór

házi iratok,
— az eljárás kezdem ényezőjének meghallga

tásáról készült jegyzőkönyv,
— tanúvallomások,
— az eljárás alá vont személy családjának, 

gyerm ekének tartására  vonatkozó bizonyítékok,
— környezettanulm ány, m unkahely vélemé

nye,
— a rendőrség által rendelkezésre bocsátott 

iratok és bizonyítékok.

A tényállás gyors és alapos felderítése érde
kében az egészségügyi hatóságnak a legegysze
rűbb és legcélszerűbb bizonyítási eljárást kell 
lefolytatni, m inden esetben köteles azonban az 
alábbi eljárási cselekményeket foganatosítani 
és dokum entálni:

— Az eljárás alá vont személy meghallgatása

Az alkoholistát személyes m eghallgatása so
rán  arra  vonatkozóan is ki kell kérdezni, hogy 
állt-e korábban önkéntes vagy kötelező gondo
zás alatt. Ha az alkoholista még nem részesült 
gyógykezelésben, vagy két évnél régebben sza
kadt félbe a gyógykezelés az alkoholista szán
dékos m agatartása m iatt, az alkoholistától azt 
is meg kell kérdezni, hogy hajlandó-e önként 
m agát gondozásnak és gyógykezelésnek alávet
ni. Az alkoholista erre vonatkozó nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe kell foglalni.
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— Az orvosszakértői vélemény beszerzése

Szakértőként a kijelölt igazságügyi — első
sorban elmeorvos, illetőleg alkohológus — 
szakértőt kell kirendelni. (5. sz. minta).

A szakértői vizsgálatra az Országos Igazság
ügyi Orvostani Intézet által kiadott Módszer
tani Levél irányadó [146/1977. Eü K 7. (OIOI)].

— Az előző gyógykezelés iratainak és más 
kórházi iratoknak a beszerzése

Ha a tényállás tisztázása során adat m erült 
fel arra vonatkozóan, hogy az alkoholista m ár 
részesült gyógykezelésben, az előző gyógykeze
lés iratainak, és más kórházi iratoknak a beszer
zése érdekében az egészségügyi hatóság a ke
zelést végző egészségügyi intézm ényt keresi 
meg. (8. sz. minta).

Az egészségügyi hatóság m egkeresésére az 
orvos (gyógyintézet) köteles az általa megvizs
gált, illetőleg gyógykezelt személy egészségügyi 
állapotára vonatkozó adatokat a megkereső 
szervvel közölni, illetőleg a megkeresésben 
megjelölt — vizsgálatra vagy gyógykezelésre 
vonatkozó — feljegyzés (kórlap, stb.) másola
tá t megküldeni. [11/1972. (VI. 30.) Eü M sz. 
rendelet 26. §-ának (2) bek.]

— A rendőrség megkeresése

Az egészségügyi hatóság az eljárás alá vont 
személy alkoholizmusával összefüggő garázda 
m agatartására, előéletére vonatkozó adatok, in
formációk beszerzése végett a lakóhely szerint 
illetékes rendőrkapitányságot keresi meg. (9. 
sz. minta). Az eljárás alá vont személy közös
ségellenes m agatartásának (Tvr. 1. §) bizonyí
tása érdekében elsősorban a rendőrséget kell 
megkeresni azoknak az iratoknak beszerzése 
végett, amelyek az alkoholista ellen ittas álla
potban elkövetett cselekményei m iatt indult el
járásban keletkeztek. Ha a megkeresés nem jár 
eredménnyel, az egészségügyi hatóságnak egyéb 
bizonyítékokat (tanúvallomás stb.) kell besze
rezni. Ha az így beszerzett bizonyítékok a 
tényállást m egnyugtatóan tisztázzák, felesleges 
további bizonyíték beszerzése.

Az egészségügyi hatóság a tényállás tisztá
zása során mellőzheti — a kötelező eljárási cse
lekmények kivételével — azoknak a bizonyítá
si eszközöknek a beszerzését, am elyeket a kez
deményező állami szerv az előtte folyó hatósá
gi eljárás során m ár beszerzett, és az egészség- 
ügyi hatóság rendelkezésére bocsátott. Ha a 
rendelkezésre bocsátott bizonyítékok a tényál
lás tisztázása szempontjából lényeges kérdések
re nem adnak választ, azokat ki kell egészíteni 
vagy ism ételten foganatosítani kell.

Az eljárás alá vont személy és az eljárás 
kezdeményezőjének m eghallgatására, valam int 
a tanúk m eghallgatására és a környezettanul
mány elkészítésére, a m unkahelyi megkeresés

re a kötelező gondozás és gyógykezelés elren
delésénél irányadó eljárási szabályokat kell ér
telem szerűen alkalmazni (1/2. pont).

Az egészségügyi szerv eljárása során vizsgál
ja, hogy az eljárás alá vont személy esetében 
m ilyen kezelés indokolt:

a) ha a lefolytatott vizsgálat eredm ényeként 
a kötelező intézeti kezelés elrendelésére nem 
lehet javaslatot tenni, de a kórházi alkohológiai 
osztályon történő kezelés szükséges (kötelező 
gondozás és gyógykezelés) az egészségügyi ha
tóság erről dönt (6. sz. minta),

b) ellenkező esetben javaslatot tesz az 
ügyésznek az intézeti kezelés elrendelésére (11. 
sz. minta),

c) ha azonban egyik kezelési m ódra sem ke
rülhet sor, az eljárást m egszünteti (12. sz. m in
ta).

Ha az ügyész az eljárás m egszüntetésével 
nem ért egyet és az eljárás lefolytatását látja  
indokoltnak, illetőleg, ha a' kötelező intézeti 
gyógykezelésre vonatkozó indítvány m egtételé
hez további adatok felderítését ta rtja  szüksé
gesnek, azzal az egészségügyi hatóságot bízza 
meg. Az eljárás kisebb jelentőségű hiányossá
gait az ügyész saját hatáskörében pótolja.

Jelen irányelv megjelenésével egyidejűleg a 
33 608/1972. (Eü. K. 22.) Eü M, illetőleg az 549/ 
1975. (Eü. K. 11.) Eü M számú irányelv hatályát 
veszíti.

Az irányelv iratm intam ellékleteit az érdekel
tek közvetlenül kapják meg..

Jogesetek

400.

A dolgozó által betöltött munkakörnek a 
munkaerő hatékonyabb és célszerűbb felhasz
nálása érdekében történt megváltoztatására és 
annak a dolgozó részéről történt el nem foga
dására alapított felmondás esetén a munkaügyi 
vitát eldöntő szerv nem bocsátkozhat annak 
vizsgálatába, hogy az átszervezés célszerű 
volt-e, mert a célszerűség szem előtt tartása a 
vállalati vezetésre tartozó, a munkaügyi vita 
keretein kívül eső kérdés [Mt. 26. § (2) bek., 
29. §, MK 95. sz.].

A felperes 1974. augusztus 7-től teljes m un
kaidőben karbantartó  szakm unkásként áll m un
kaviszonyban az alperesnél. Az alperes az 1977 
m árcius 15-én kelt intézkedésével arról értesí
tette  a felperest, hogy a karbantartó i m unka
kört 4 órai részmunkaidős feladatkörré kívánja
— az ehhez fűződő népgazdasági érdekekre is
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figyelemmel — átszervezni. Felszólította egy
úttal a felperest, nyilatkozzék, hogy az így 
részmunkaidőssé módosuló munkaviszony 
fenntartását vállalja-e. A rra az esetre, ha a 
munkaszerződés módosításához nem járulna 
hozzá, az alepres a szakképzettségének meg
felelő és teljes m unkaidőre más vállalatnál lé
tesíthető m unkaviszonyt ajánlott fel a felperes 
részére. Mivel a felperes a munkaszerződés mó
dosításához nem járu lt hozzá és más vállalat
tal sem kívánt m unkaviszonyba lépni, ezért az 
alperes az 1977 április 1-én kelt intézkedésével 
a felperes m unkaviszonyát az Mt. 26. §-ának 
(1) bekezdése alapján felm ondotta és felmondási 
okul a karbantartói m unkakörnek részm unka- 
idős feladatkörré történő átszervezésére hivat
kozott.

A felperes a felmondással szemben m unka
ügyi vitát kezdeményezett, m ajd a m unkaügyi 
döntőbizottság elutasító határozata ellen kere
settel fordult a m unkaügyi bírósághoz. Kereseti 
kérelme a döntőbizottsági határozat megváltoz
tatására és a felmondási intézkedés hatályon 
kívül helyezésére irányult.

A m unkaügyi bíróság az ítéletével a m unka
ügyi döntőbizottság határozatát m egváltoztat
ta és a felm ondást hatályon kívül helyezte. Az 
ítéletének indokolása szerint ,,a beszerzett m ű
szaki szakvélemény adatai alapján m egnyugta
tó módon m egállapítható volt, hogy a felperes 
részére kiadott m unkaköri leírásban foglalt fel
adatok elvárható módon történő ellátása igény
be veszi a napi teljes m unkaidőtartam ot, az al
peres által végrehajtott „átszervezésének  nem 
volt kellő alapja, nem fogadható el ezért a m un
kaviszony megszüntetéséhez szükséges okként 
sem”.

A m unkaügyi bíróság jogerős ítélete ellen 
emelt törvényességi óvás alapos.

Az Mt. 26. §-a (2) bekezdésének az Mt. 29. 
§-ával egybevetett helyes és teljes tartalm át 
feltáró MK 95. számú állásfoglalás I. a) pontja 
értelm ében a dolgozó kérelm ére a vállalat ré
széről tö rtén t felmondás hatálytalanításának 
van helye abban az esetben is, ha a határozat
lan időre szóló m unkaviszony felmondásának 
indokolása megfelel ugyan a valóságnak, de 
nyilvánvalóan nem szolgálhat alapul a m unka- 
viszony megszüntetéséhez. A dolgozó m unká
hoz való jogából következik ugyanis, hogy a 
vállalat a dolgozó m unkaviszonyát csak akkor 
m ondhatja fel, ha ez a m unkaviszony a konkrét 
esetben nem tölti be megfelelően a társadalm i 
rendeltetését, azaz ha e jogviszony fenntartása 
akár a vállalat tevékenységével, akár a dolgozó 
személyével összefüggő okból szükségtelenné 
vált. A felmondási oknak' ezért — a tényszerű 
valósága m ellett — egyszersmind okszerűen alá 
is kell tám asztania a dolgozó m unkaviszonyá
nak- a vállalat részéről tö rtén t megszüntetését. 
Nem tekinthető ehhez képest a felmondásra 
alapul szolgáló oknak az az egyébként ténysze

rűen fennálló indok, amely nyilvánvalóan nem 
járha t azzal a hatással, hogy a dolgozó m unká
jára  a vállalatnál nincs szükség.

Az adott esetben azonban nem ilyen — a m un
kaviszonynak felmondás ú tján  történő meg
szüntetését gátló — okról van szó. A felperes
sel szemben gyakorolt felmondási jog ténysze
rűen valós egyedüli oka kizárólag az a körül
mény, hogy az alperes a felperes által teljes 
m unkaidőben ellátott karbantartó i m unkakört 
részmunkaidős feladatkörré kívánta átalakítani, 
és a felperes sem a munkaszerződés ilyen ta r
talm ú módosításához hozzájárulni, sem pedig 
a felajánlott, szakképzettségének megfelelő 
m unkakörre más vállalattal teljes m unkaidejű 
m unkaviszonyba lépni nem kívánt.

Az alperes által érvényesített felmondási ok 
alapjául a m unkaerőnek az eddiginél hatéko
nyabb és célszerűbb foglalkoztatására irányuló 
központi gazdasági, társadalm i és politikai cél
kitűzések szolgáltak.

Az átszervezés célszerűségének vizsgálatába 
azonban a m unkaügyi v itát elbíráló szervek
— m iként erre a Legfelsőbb Bíróság M unkaügyi 
Kollégiuma a 95. számú állásfoglalásának I. b) 
pontjában rám utato tt — nem bocsátkozhatnak, 
m ert a kérdés eldöntése kizárólag a vállalat- 
vezetésre tartozik s így a m unkaügyi vita ke
retein kívül esik. Jogszabályt sérte tt ezért a 
m unkaügyi bíróság akkor, amikor az anyagi 
m unkajog szabályainak megfelelő felmondást 
hatályon kívül helyező ítéleti döntést hozott. 
(Legf. Bír. M. törv. I. 10 422/1977. sz.)

402.

A fegyveres testület kinevezett polgári alkal
mazottja fegyelmi úton olyan munkakörbe is 
áthelyezhető, amelyre az alkalmazás nem ki
nevezéssel, hanem munkaszerződéssel történik. 
Az áthelyezés ilyen esetben a kinevezési ok
irat visszavonását jelenti, és ezzel külön intéz
kedés nélkül is együttjár a kinevezéshez fűző
dő kedvezmények elvesztése [Mt. 55. §, 15/ 
1974. (VII. 1.) MüM sz. r. 2. §].

A felperes 1949. novem ber 1. óta áll kineve
zett polgári alkalm azottként az alperes alkal
mazásában, az alperes által fenn tarto tt üdülő
nek a vezetője.

Az alperes sportegyesület elnöke m int a fe
gyelmi jogkör gyakorlója az 1977. m árcius 26- 
án hozott határozatával a felperest az egyesü
let egy másik létesítm ényéhez történő — gond
noki m unkakörre szóló — áthelyezés fegyelmi 
büntetéssel sújtotta. Egyben a polgári alkalm a
zottak vonatkozásában érvényesülő kinevezési 
okiratát visszavonta.

A fegyelmi határozat indokolása szerint a 
felperes 1977. február 4-én az esti órákban a
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m unkahelyén erősen ittas állapotban durva 
szavakkal sértegette beosztottját, B. S. felszol
gálót, akit a vita során végül arcul ütött. A 
felperes m agatartása a jelenlevők felháborodá
sát váltotta ki.

A felperes a fegyelmi határozat ellen — a 
kiszabott fegyelmi büntetés m érséklése végett
— előbb panasszal élt, majd m iután az nem ve
zetett sikerre, keresettel fordult a m unkaügyi 
bírósághoz.

A m unkaügyi bíróság az ítéletével a fegyel
mi határozatot az áthelyezés vonatkozásában 
érintetlenül hagyta, a kinevezési okirat vissza
vonására vonatkozó részében azonban hatályon 
kívül helyezte.

A m unkaügyi bíróság álláspontja is az volt, 
hogy a felperes olyan súlyos fegyelmi vétséget 
követett el, amely indokolttá te tte  a más léte
sítményhez gondnoki m unkakörbe történő á t
helyezését. Az áthelyezés fegyelmi büntetés 
tehát arányban áll a felperes által elkövetett 
fegyelmi vétség súlyával. A kinevezési okirat 
visszavonása azonban m ár túl súlyos fegyelmi 
büntetés lenne, m ert a nyugdíjazás előtt álló 
felperes elesne olyan kedvezményektől és szol
gáltatásoktól, amelyek a kinevezéssel és koráb
bi m unkakörével állnak összefüggésben. A fel
perest m integy havi 450 F t bérpótlék veszteség 
érné.

A m unkaügyi bíróság jogerős ítélete ellen 
emelt törvényességi óvás alapos.

Helytálló a m unkaügyi bíróság ítéletének az 
a megállapítása, hogy a felperes oly súlyos fe
gyelmi vétséget követett el, amely m iatt az á t
helyezés fegyelmi büntetés kiszabása indokolt. 
Tévedett azonban akkor, amikor a fegyelmi 
büntetést m érsékelte és a fegyelmi határozatot 
a kinevezési okirat visszavonása tekintetében 
hatályon kívül helyezte.

A perben felm erült bizonyítékoknak a Pp. 
206. §-ának (1) bekezdése alapján történő ok
szerű mérlegelésével m egállapítható, hogy a 
felperes nemcsak elítélendő módon sértegette 
a beosztottját, de tettlegesen is bántalm azta. A 
felperes tehát az egyik legsúlyosabb fegyelmi 
vétséget követte el. E súlyos fegyelmi vétség 
elkövetése az adott esetben nem teszi lehetővé 
a m unkáltató alperes által kiszabott fegyelmi 
büntetés mérséklését.

A fegyelmi büntetés m érséklésére az adott 
esetben nem kerü lhetett volna sor azért sem, 
m ert a felperes a fegyelmi büntetés kiszabásá
val elvesztette azt a m unkakört, am elyre a ki
nevezése szólt. A bíróság figyelmen kívül 
hagyta azt a körülm ényt, hogy a felperes a fe
gyelmi úton történő áthelyezés következtében 
olyan m unkakörbe került, am elyre a dolgozó 
nem nevezhető ki. Ennek következtében szük
ségszerűen elesett azoktól a kinevezett polgári

alkalm azottakat megillető kedvezményektől, 
amelyek a korábbi m unkakörében m egillették. 
A 15/1974. (VII. 1.) MüM számú rendelet 2. §-a 
szerint „a fegyveres testületeknél a határozat
lan vagy határozott időre szóló m unkaviszony 
az illetékes m iniszter által m eghatározott m un
kakörökben kinevezéssel létesül (kinevezett 
polgári alkalmazottak). Az egyéb m unkakörök
ben az alkalmazás munkaszerződéssel történik 
(szerződéses polgári alkalm azottak)”. A felpe
rest tehát az em lített kedvezm ények csak ad
dig illették meg, amíg a kinevezésen alapuló 
korábbi m unkakörében dolgozott. Az alperes 
által hozott fegyelmi határozatnak az a rendel
kezésé', hogy alperes a kinevezési okiratot visz- 
szavonja, voltaképpen nem  külön fegyelmi 
büntetés — ilyen büntetési nem et az Mt. nem 
ism er — hanem  csupán a fenti okszerű jogi 
következmények bekövetkezésének a megálla
pítását jelenti. (Legf. Bír. M. törv. I. 10 010/
1978. sz.)

538.

A munkaszerződésnek a határozott idő kikö
tésére vonatkozó része érvénytelen, ha megál
lapítható, hogy ez a kikötés kellő érdek nélkül 
történt és ezáltal a dolgozó elesett valamely jo
gától. E körülmények vizsgálatánál arra is te
kintettel kell lenni, hogy a jogszerű bírálatot 
gyakorló dolgozót emiatt ne érje hátrány an
nak folytán, hogy a munkaszerződést határo
zott időre kötötték [Mt. 2. § (1) bek., 23. § (1) 
bek., MK 6. sz.].

Az I. rendű felperes 1976. február 13-án kül
ső karbantartó  lakatos, felesége a II. rendű fel
peres pedig ugyanezen a napon betaníto tt olaj- 
állomás-kezelő m unkakör betöltésére határozott 
időre szóló m unkaviszonyt létesített az alperes
sel.

Ezt követően öt hónaponként, m ajd két hó
nap elteltével, illetve havonként újabb és újabb 
határozott idejű m unkaszerződést kötöttek.

Az utolsó szerződés 1977. július hónapjára 
szólt és aszerint a felperesek munkaviszonya 
1977. július 31. napjáig tarto tt. A határozott 
idő elteltével az alperes nem kívánt a felpere
sekkel további m unkaszerződést kötni.

Em iatt mind az I. rendű, mind pedig a gyer
mekgondozási segélyen levő II. rendű felperes 
a m unkaügyi döntőbizottsághoz fordult. Kérel
mükben egyrészt arra  hivatkoztak, hogy az al
peres nem rendeltetésszerűen gyakorolta jogait, 
amikor — m integy másfél éven át tartó  bizony
talan helyzetet terem tve — ismétlődően csak 
határozott időre szóló munkaszerződések meg
kötésére m utatkozott hajlandónak, másfelől lé
nyegében arra  utaltak, hogy az alperes 1977 
augusztusától azért nem szerződött velük, m ert 
az I. rendű felperes az 1976. október 9-én meg
tarto tt ifjúsági parlam enten felszólalt és bíráló 
m egjegyzéseket tett.
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A felperesek kérelm ét a járási közös m unka
ügyi döntőbizottság elutasította.

A határozat ellen — annak m egváltoztatása 
érdekében — a felperesek keresetet nyújto ttak  
be. A m unkaügyi bíróság az ítéletével a felpe
resek keresetét elutasította. Á lláspontja szerint 
az Mt. 28. §-ában foglaltakra figyelemmel az 
alperes nem követett el jogsértést azáltal, 
hogy az újabb munkaszerződések létesítésétől 
eltekintett.

A jogerős ítélet ellen emelt törvényességi 
óvás alapos.

A Legfelsőbb Bíróság MK 6. számú állásfog
lalása szerint a határozott időre létesített m un
kaviszony megszűnésével a felek megállapod
hatnak újabb hasonló jellegű m unkaviszony lé
tesítésében. Érvénytelen azonban az újabb ha
tározott időre szóló megállapodás, ha célja a 
dolgozó valam ilyen jogának csorbítása. Ilyen 
esetben a határozott időre kötött újabb m un
kaviszonyt határozatlan időre létesítettnek kell 
tekinteni.

A kollégiumi állásfoglalásban foglaltakhoz ké
pest a m unkaügyi bíróságnak elsősorban azt 
kellett volna megvizsgálnia, hogy a felek kö
zött létrejö tt második, illetve az ezt követő 
munkaszerződésekben a határozott időtartam  
kikötése a vállalat részéről kellő érdek alapján 
történ t-e vagy sem. Ha ugyanis m egállapítható, 
hogy az em lített szerződési kikötés kellő érdek 
nélkül tö rtén t és ezáltal a dolgozó elesett va
lamilyen jogától (pl. a felmondási időtől, illetve 
a kisgyermekes II. rendű felperes az őt meg
illető védelemtől), az alperes joggyakorlása nem 
minősíthető rendeltetésszerűnek. Mivel az ilyen 
joggyakorlás nem m egengedett [Mt. 2. § (1) 
bek.], azokat a dolgozókat akiknek a terhére 
ez az intézkedés történt, hátrány  nem ér
heti. Ezért a megállapodás e részében érvény
telen, s a m unkaviszonyt határozatlan időre lé
tesítettnek kell tekinteni.

A m unkaügyi bíróság nem tisztázta ezeket, a 
kereseti követelés elbírálása szempontjából lé
nyeges tényeket. Em iatt a határozata nem meg
alapozott.

A m unkaügyi bíróság azonban nem  hagyhat
ta volna figyelmen kívül a felpereseknek azt a 
következetes előadását sem, hogy ők az I. ren
dű felperesnek az ifjúsági parlam enten történt 
felszólalása m iatt kerültek hátrányos helyzetbe.

A szocialista törvényesség alapvető követel
ménye, hogy a jogszerű bírálót ne érhesse há t
rányos m unkaügyi intézkedés.

Ezért a m unkaügyi bíróságnak — az erre vo
natkozó adatok beszerzésével — vizsgálnia kel
lett volna, hogy az I. rendű felperes az 1976. 
október 9-én elhangzott felszólalása során az 
alperessel összefüggésben m ilyen term észetű 
észrevételeket tett, és azok m ilyen eredm ény
nyel, következménnyel jártak . M indezek isme
retében tényállást kellett volna m egállapítania 
arra  nézve, hogy az alperes m agatartásában já t
szott-e és m ilyen szerepet az I. rendű felperes 
által gyakorolt bírálat.

Ezzel kapcsolatban a bíróságnak részletesen 
nyilatkoztatnia kellett volna a peres feleket, s 
m indenekelőtt azt kellett volna felderítenie, 
hogy az alperesnek az I. rendű felperes m unká
jával és m agatartásával kapcsolatos kifogásai 
a felszólalás előtt vagy azt követően m erültek-e 
fel, illetőleg a kisgyermekes II. rendű felperes
sel szemben egyáltalán felvetődtek-e és milyen 
jellegű kifogások.

M inthogy az I. rendű felperes felszólalása s 
az abban foglalt kritikai észrevételek jogossá
ga, illetőleg az alperes m agatartása közötti jo
gilag jelentős okozati kapcsolat lényeges hatás
sal lehet az ügy érdem i elbírálására és mivel 
az ezzel összefüggő tényállás ugyancsak felde
rítetlen  m aradt, a jogerős ítélet ebben a vonat
kozásban sem megalapozott. (Legf. Bír. M. törv.
II. 10 038/1978. sz.)

J o g s z a b á l y  m u t a t ó

A Magyar Közlönyben 1979. január 1-től február 28-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

1/1979. (I. 10.) MT rend. A Szocialista Hazáért Érdem rend alapításáról szóló 1966. évi
29. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27/ 
1966. (XII. 18.) Korm. számú rendelet módosításáról és kiegé
szítéséről

2/1979. (I. 20.) MT rend. . A személygépkocsik forgalm ának egyes kérdéseiről

3/1979. (I. 20.) MT rend. A művelődési otthonokról

1/1979. (I. 20.) KM A művelődési otthonokról szóló 3/1979. (I. 20.) MT számú ren
delet végrehajtásáról

1/1979. (I. 20.) PM Az illetékekről szóló jogszabályok módosításáról
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4/1979. (I. 24.) MT rend. 

1/1979. (I. 24.) KPM

2/1979. (I. 24.) KPM

3/1979. (I. 24.)
KPM—PM—MüM

1/1979. (I. 24.) MüM 

5/1979. (I. 26.) MT rend.

6/1979. (I. 26.) MT rend.

1003/1979. (II. 6.) M t.h .

3/1979. (II. 6.) BkM 

1—OTH— 1979.

1979. évi 1. tvr.

3/1979. (II. 15.) PM

403/1979. MNB közlemény 

404/1979. MNB közlemény

Közületi szervek gépjárm űveiről szóló 17/1969. (IV. 24.) Korm. 
számú rendelet módosításáról

A közületi szervek gépjárm űveiről szóló 17/1969. (IV. 24.) 
Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1969. (VI. 25.) 
KPM számú rendelet módosításáról

A közületi személygépkocsik 1979. évi leadásának rendjéről

A közületi személygépkocsik éves futásteljesítm ényének kor
látozásáról szóló 3/1975. (III. 27.) KPM —PM—MüM számú 
együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

A saját gépjárm űnek belföldi hivatalos kiküldetés (külszolgálat) 
alkalmával történő használatával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és a Lengyel Népköztár
saság Korm ánya közötti postai és távközlési együttműködés 
tárgyában Krakkóban, az 1978. évi m árcius hó 20. napján alá
írt egyezmény kihirdetéséről

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és a Német Szövetségi 
Köztársaság K orm ánya között, Bonnban az 1977. évi július hó
6. napján aláírt kulturális együttm űködési egyezmény kihirde
téséről

Az emberi környezet védelmével kapcsolatos tevékenységek 
irányításáról

A fogyasztási cikkek használati-kezelési útm utatóiról

Az ipari m intaoltalm i bejelentés részletes alaki szabályairól

A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. számú tör
vényerejű rendelet módosításáról

A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. számú tör
vényerejű rendelet végrehajtásáról, valam int a devizagazdál
kodással kapcsolatos egyes szabályok m egállapításáról szóló 
1/1974. (I. 17.) PM számú rendelet módosításáról

Egyes árucikkek külföldre küldési, illetve kiviteli tilalm áról

Az utasforgalomban devizahatósági engedély nélkül külföldre 
kivihető élelmiszer, dohányáru és szeszesital m ennyiségének és 
összetételének m eghatározásáról
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