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Minisztertanácsi rendelet

A Minisztertanács

(2) A sugárzó légszennyező anyagokkal kap
csolatos, valam int a m unkaegészségügy körébe 
tartozó levegőtisztaság-védelm i szabályokat kü
lön jogszabály á llap ítja  meg.

21/1986. (VI. 2.) számú 
rendelte

a levegő tisztaságának védelméről

A M inisztertanács az emberi környezet védel
méről szóló 1976. évi II. törvény 53. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt felhatalm azás alapján a kö
vetkezőket rendeli:

Á ltalános rendelkezések 

1. §

(1) A rendelet célja, hogy az em beri egészség 
és az emberi környezet megóvása érdekében 
m egállapítsa a káros légszennyezés megelőzésére, 
csökkentésére, illetőleg m egszüntetésére vonat
kozó legfontosabb szabályokat.

2. §

(1) A levegő tisztaságának védelme szempont
jából

a) kiem elten védett kategóriába kell sorolni az 
országnak azokat a területeit, ahol az egészség 
illetőleg a környezet védelme érdekében a levegő 
tisztaságának fokozott védelme indokolt (pl. te r
mészetvédelmi terület, gyógy- és üdülőhely);

b) az ország többi területe védett kategóriába 
tartozik. E kategórián belül azokra az összefüggő 
ipari területekre, illetőleg mezőgazdasági nagy
üzemi telepekre, am elyek lakott és kiem elten vé
dett területekkel — a légszennyezési áthatást, 
illetőleg az előírt védőterületet is figyelem be vé
ve — közvetlenül nem  érintkeznek, alacsonyabb 
levegőtisztaság-védelm i követelm ények állapít
hatók meg.
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(2) A kiem elten védett kategóriába sorolásra a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi m iniszterrel, az 
egészségügyi m iniszterrel és a fővárosi, illetőleg 
a megyei tanács végrehajtó bizottságával egyet
értésben az Országos K örnyezet- és Term észet- 
védelmi H ivatal (a továbbiakban: OKTH) elnöke 
jogosult.

(3) Azokat a védett kategóriába tartozó terü le
teket, ahol az (1) bekezdés b) pontja  szerinti ala
csonyabb levegőtisztaság-védelm i követelm ények 
m egállapítása indokolt — az OKTH elnökével, az 
egészségügyi m iniszterrel és az érdekelt m inisz
terrel, illetőleg országos hatáskörű szerv vezető
jével (a továbbiakban: miniszter) egyetértésben 
— a fővárosi, illetőleg a megyei tanács végrehaj
tó bizottsága jelöli ki.

(4) Az egyes levegőtisztaság-védelm i kategó
riákkal kapcsolatos szabályokat az OKTH elnöke 
az egészségügyi m iniszterrel egyetértésben ha tá 
rozza meg.

A levegőtisztaság-védelm i követelm ények 
érvényre ju tta tása  a tervezés során

3. §

(1) A levegőtisztaság-védelm i követelm ényekre 
a népgazdasági tervezés, a kiem elt fejlesztési 
program ok kidolgozása, valam int a terü letrende
zési és fejlesztési tervek, vállalati tervek készí
tése során figyelem mel kell lenni.

(2) A településrendezési tervekben a levegő
tisztaság-védelm i kategóriákba sorolt település- 
részek ha tá ra it fel kell tüntetn i.

(3) A területrendezési terveket — külön jog
szabályban m eghatározott módon — egyeztetni 
kell az OKTH-val, illetőleg az első fokú levegő
tisztaság-védelm i hatósággal (a továbbiakban: 
levegőtisztaság-védelm i hatóság).

A helyhez kötött új légszennyező 
forrásokkal kapcsolatos követelm ények

4. §

(1) Légszennyezést okozó, helyhez kötött léte
sítm ény (a továbbiakban: helyhez kötött lég- 
szennyező forrás) tervezése, létesítése, meglevő 
bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsí
tése (a továbbiakban együtt: létesítése) során

a) olyan technológiát, eljárást, berendezést kell 
tervezni, bevezetni, létesíteni, illetőleg

b) az anyagok (nyersanyagok, hulladékok stb.) 
kezelésére (gyűjtésére, tárolására, szállítására, 
ártalm atlanítására), feldolgozására olyan eljárást 
kell alkalmazni,
amely nem okoz káros légszennyezést.

(2) Az OKTH elnöke által m eghatározott, hely
hez kötött új légszennyező forrás létesítése so
rán  a tervező, tervező hiányában a beruházó, il
letőleg az építtető  (a továbbiakban együtt: b eru 
házó), a technológia m egváltoztatása esetén az 
üzemeltető, az (1) bekezdésben foglaltak teljesí
tése érdekében köteles kibocsátási ha tárérték  
m egállapítását kérni a levegőtisztaság-védelm i 
hatóságtól.

(3) Kibocsátási ha tárértékkén t a terü leti kibo
csátási ha tá rérték  és a technológiai kibocsátási 
ha tá rérték  közül a kisebbet kell m egállapítani.

(4) A levegőtisztaság-védelm i hatóság — felet
tes szerve ú tján  elő terjesztett — javaslatára, il
letőleg az érdekelt m iniszter kezdem ényezésére 
az OKTH elnöke a (3) bekezdés alapján m egha
tározott kibocsátási határérték tő l eltérőt is meg
állapíthat, ha ez a légszennyezéssel é rin te tt te 
rü let környezeti állapota m iatt indokolt vagy 
megengedhető.

(5) A beruházó a területfelhasználási, az épí
tési (létesítési) és használatbavételi (ü zembehe
lyezési) engedélyezési eljárás során igazolni, a 
levegőtisztaság-védelm i hatóság pedig ellenőriz
ni köteles, hogy a tervezett, illetőleg megvalósí
to tt műszaki megoldás m egfelel-e a levegőtisz
taság-védelm i előírásoknak.

Helyhez kötött, működő légszennyező
forrásokkal kapcsolatos követelm ények

5. §

(1) Az OKTH elnöke által m eghatározott, hely
hez kötött, működő légszennyező forrással kap
csolatban a levegőtisztaság-védelm i hatóság

a) kibocsátási ha tárértéket állapít meg;

b) az üzem eltetőt — a káros légszennyezés 
m egszüntetése érdekében — megfelelő elszívó
tisztítóberendezés létesítésére, a technológia kor
szerűsítésére vagy más intézkedésre kötelezheti;

c) m érést, vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgá
lat) végezhet vagy végeztethet;

d) az üzem eltetőt a légszennyező anyag kibo
csátásának m érésére kötelezheti;

e) ny ilván tartja  a légszennyező-forrás jellemző 
adatait.

(2) A kibocsátási ha tá rértéke t a 4. § (3) bekez
désének figyelem bevételével kell m egállapítani.

6. §

A helyhez kötött, működő légszennyező-forrás 
üzem eltetője köteles

a) a légszennyezést a szám ára m egállapított 
ha tárérték re  csökkenteni (a technológiai előírá
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sok betartásával, a tisztítóberendezések beépíté
sével, illetve gondos üzem eltetésével stb.);

b) a légszennyezésre vonatkozóan az üzemi 
m űszaki adatok, számítások, illetőleg a m érési 
eredm ények alapján az — OKTH elnöke által el
rendelt — adatszolgáltatást teljesíteni;

c) a levegőtisztaság-védelm i hatóság, illetőleg 
az általa m egbízott részére a m egállapított h a tá r
időre a vizsgálat feltételeit biztosítani és a vizs
gálathoz szükséges adatokat átadni.

Egyes term ékek levegőtisztaság-védelm i 
követelm ényei

7. §

(1) Nem hozható forgalomba olyan term ék, 
amely levegőtisztaság-védelm i szempontból a 
m inősítési feltételeknek nem felel meg.

(2) A közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési 
eszközök, járm űvek (a továbbiakban együtt: 
mozgó légszennyező források) tek in tetében  a köz
lekedési m iniszterrel, a gépek, gépi berendezések, 
tüzelőanyagok tekintetében a term ék előállítása, 
illetőleg behozatala szerint illetékes m iniszterrel 
egyetértésben az OKTH elnöke állapítja  meg azon 
term ékek körét, am elyeket levegőtisztaság-védel
mi szempontból m inősíteni kell.

(3) A m inősítésre jogosult szervet — ha jog
szabály m ásként nem  rendelkezik — a term ék 
előállítása, illetőleg behozatala szerint illetékes 
m iniszter, a mozgó légszennyező források tek in 
tetében a közlekedési m iniszter, az OKTH elnö
kével egyetértésben jelöli ki.

(4) A m inősítés és a m inőségtanúsítás általános 
feltételeit az OKTH elnökével egyetértésben az 
érdekelt m iniszter állapítja  meg.

(5) A m inősítési feltételek  teljesítése alól in
dokolt esetben az érdekelt m iniszter az OKTH 
elnökével egyetértésben felm entést adhat.

Rendkívüli intézkedések 

8. §

(1) Rendkívüli — azonnali intézkedést igénylő 
— veszélyes légszennyezettség kialakulásának le
hetősége vagy bekövetkezése esetén (pl. huza
mosabb ideig tartó  kedvezőtlen meteorológiai vi
szonyok fennállásakor) az em beri élet, az egész
ség, illetőleg a környezet megóvása érdekében

a) a levegőtisztaság-védelm i hatóság a veszé
lyeztetett körzetben a helyhez kötött légszennye
ző források üzem eltetőit — ha a feltételek biz
tosíto ttak  — más energiahordozó használatára, 
illetőleg a légszennyezést okozó tevékenységük

időleges korlátozására vagy felfüggesztésére kö
telezi;

b) a fővárosi, megyei tanács végrehajtó  bizott
ságának közlekedési feladatot ellátó szakigazga
tási szerve (a továbbiakban: közlekedési hatóság) 
a mozgó légszennyező források közlekedését és 
m űködését a veszélyeztetett körzetben ideiglene
sen korlátozza vagy m egtiltja.

(2) Az OKTH elnöke az egészségügyi minisz
terre l egyetértésben m eghatározza

a) azoknak a településeknek a körét, am elyekre 
rendkívüli levegőtisztaság-védelm i intézkedési 
tervet (a továbbiakban: füstköd riadóterv) kell 
készíteni;

b) a füstköd riadóterv  általános tarta lm i köve
telm ényeit.

(3) A füstköd riadótervet a fővárosi, megyei 
tanács elnöke az érdekelt hatóságok és légszennyezők 

 bevonásával dolgoztatja ki. A tervben 
meg kell határozni a rendkívüli intézkedések el
rendelésére és végrehajtására  kötelezett szerve
ket.

(4) A füstköd riadótervet az érdekelt minisz
terekkel egyetértésben a fővárosi, m egyei tanács 
elnöke hagyja jóvá.

9. §

(1) A levegőtisztaság-védelm i hatóság az első 
fokú közegészségügyi hatóság (a továbbiakban: 
közegészségügyi hatóság) vélem ényének figye
lem bevételével a veszélyes légszennyezettséget 
okozó helyhez kötö tt légszennyező fo rrás üzemel
tetőjének légszennyezést okozó tevékenységét — 
a kibocsátásnak a veszélyhelyzetet m egszüntető 
m értékűre való csökkentéséig — korlátozza, ille
tőleg felfüggeszti.

(2) A közlekedési hatóság — a közegészségügyi 
hatóság kezdem ényezésére — azokon a terü lete
ken, ahol a mozgó légszennyező források haszná
lata  veszélyes légszennyezettséget okoz, forga
lomszervezési intézkedéseket rendel el.

A légszennyezési bírság

10. §

(1) A káros légszennyezést okozó, helyhez kö
tö tt légszennyező forrás jogi személy üzemelte
tő jé t légszennyezési bírság (a továbbiakban: b ír
ság) m egfizetésére kell kötelezni.

(2) Bírságot kell kiszabni a mozgó légszennye
ző forrást üzemben tartó  jogi személlyel szemben 
a kibocsátási h a tá rérték  túllépése m iatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bírságot a légszennyező 
 forrás helye szerinti illetékes első fokú le
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vegőtisztaság-védelm i hatóság, a (2) bekezdés 
szerinti bírságot pedig a közlekedési m iniszter 
által kijelölt szerv szabja ki.

(4) A bírság m egfizetésének és felhasználásá
nak m ódjáról külön jogszabály rendelkezik.

(5) A bírságolási eljárást a m egindítástól szá
m ított 60 napon belül be kell fejezni. A bírságot 
határozatban kell kiszabni.

11. §

A bírság kiszám ításának és kiszabásának rész
letes szabályait, a 10. § (1) bekezdése szerinti b ír
ság tekintetében az OKTH elnöke, a 10. § (2) be
kezdése szerinti bírság tekintetében a közlekedési 
m iniszter — a belügym iniszterrel és az OKTH 
elnökével egyetértésben — állapítja  meg.

12. §

(1) Az OKTH elnöke — a 10. § (1) bekezdés 
szerinti bírság m egfizetésére kötelezett kérelm é
re — a bírság összegének m egfizetését legfeljebb 
egy évre felfüggesztheti, különösen indokolt eset
ben csökkentheti, ha a bírság megfizetése a meg
bírságolt gazdálkodását — az érdekelt m iniszter
nek a kérelem hez csatolt nyilatkozata szerint — 
lehetetlenné teszi.

(2) A villam osenergiaipar, a cem entipar és a 
kohászat egyes kiem elt nagyvállalatait az OKTH 
elnöke az ágazati m iniszter kezdem ényezésére az 
Országos Tervhivatal elnökével és a pénzügy- 
m iniszterrel egyetértésben — indokolt esetben — 
bírságkedvezm ényben részesítheti.

A végrehajtásért felelős szervek

13. §

(1) Az egészségügyi m iniszter állapítja  meg

a) a légszennyező anyagok körét,

b) a levegőminőségi határértékeket,

c) a légszennyezettség m érésére vonatkozó sza
bályokat.

(2) A OKTH elnöke a helyhez kötött lég- 
szennyező forrásokkal kapcsolatban

a) az egészségügyi m iniszterrel egyetértésben 
határozza meg

— a terü leti kibocsátási ha tá rérték  kiszám ítá
sára vonatkozó szabályokat,

- az összetevőivel egyértelm űen nem jelle
mezhető kellem etlen szagú légszennyező anya
gok (bűz) elleni védekezéssel kapcsolatos szabá
lyokat,

- a kibocsátás m érésével kapcsolatos szabá
lyokat,

- a levegő tisztaságának védelm ére vonatkozó 
egyéb előírásokat, tilalm akat;

b) az érdekelt m iniszterrel egyetértésben ha tá 
rozza meg a technológiai kibocsátási ha tárértéke
ket.

(3) A közlekedési m iniszter a belügym iniszter
rel, az egészségügyi m iniszterrel és az OKTH el
nökével egyetértésben állapítja  meg a mozgó lég- 
szennyező források tekintetében

a) a közlekedésre jellemző légszennyező anya
gokra vonatkozó kibocsátási határértékeket, 
valam int

b) a kibocsátás m érésével kapcsolatos szabályo
kat.

(4) Az Országos M eteorológiai Szolgálat (a to
vábbiakban: OMSZ) elnöke az OKTH elnökével 
egyetértésben állap ítja  meg az időjárási ténye
zőknek a légszennyezettségre gyakorolt hatása (a 
légszennyező anyagok terjedése, ülepedése és 
kémiai átalakulása) vizsgálatával, mérésével, fi
gyelemmel kísérésével és előrejelzésével kapcso
latos szabályokat.

14. §

A levegőtisztaság-védelem m el kapcsolatos el
lenőrzési és m érési feladatok ellátásáért a követ
kezők a  felelősek:

a) a légszennyezettség tekintetében az egész
ségügyi m iniszter,

b) a helyhez kötött légszennyező források lég- 
szennyező anyag kibocsátásával kapcsolatban az 
OKTH elnöke,

c) a mozgó légszennyező források légszennye
ző anyagok kibocsátása tek in tetében  a közleke
dési m iniszter és a belügym iniszter,

d) az időjárási tényezőknek a légszennyezett
ségre gyakorolt hatása vonatkozásában az OMSZ 
elnöke.

15. §

A rendeletben m eghatározott levegőtisztaság
védelmi ügyekben az első fokú hatósági jogkört 
— ha jogszabály m ásként nem rendelkezik — az 
első fokú építésügyi hatóságok gyakorolják.
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Értelmező rendelkezések 

16. §

A rendelet alkalm azásában

a) légszennyező anyag: a levegő minőségét 
hátrányosan befolyásoló anyag;

b) légszennyezés: légszennyező anyagnak a le
vegőbe ju tta tása ;

c) káros légszennyezés: a m egállapított kibocsá
tási (emisszió) ha tá rérték  feletti m ennyiségben, 
illetőleg jogszabályban m eghatározott levegőtisz
taság-védelm i előírás, tilalom  megszegése követ
keztében történő légszennyezés;

d) káros légszennyezettség: a levegőnek a m eg
engedett levegőminőségi (emisszió) határértéken  
felüli szennyezettsége;

e) veszélyes légszennyezettség: olyan m értékű 
káros légszennyezettség, amely az em beri egész
séget vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti;

f) terü leti kibocsátási ha tá rérték : a légszennyező 
 forrás által valam ely légszennyező anyag 

m eghatározott területen , adott kibocsátási m a
gasság m ellett, időegység a la tt kibocsátható 
m ennyisége;

g) technológiai kibocsátási ha tá rérték : az egyes 
— újonnan bevezetett vagy felú jíto tt — lég- 
szennyező hatású  technológiák által, a kibocsátás 
helyétől és m agasságától függetlenül kibocsátha
tó fajlagos légszennyező anyag mennyiség.

Szabálysértés 

17. §

Az egyes szabálysértésekről szóló, többször 
m ódosított 17/1986. (IV. 14.) Korm. sz. rendelet 
111/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Levegőszennyezési szabálysértés 

111/A. §

(1) Aki

a) a levegőt a m egengedett kibocsátási h a tá r
értékeket m eghaladó m értékben szennyezi,

b) tisztítóberendezését nem  az előírás szerint 
üzemelteti,

c) a technológiai előírások megszegésével lég- 
szennyezést okoz,

d) hulladékot, tarlót, szalmát, nádast engedély 
nélkül éget, vagy árok, töltés növényzetét égeti 
tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki a közúti, vízi közlekedési eszköz üze
m eltetése során a kibocsátási ha tá rérték  m egtar
tására vonatkozó szabályokat megszegi,

ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) A tanács részéről eljáró és e rre  felhatal
m azott személy, az (1) bekezdés b), d) pontjában 
m eghatározott szabálysértés m iatt, a rendőrség 
pedig az (1) bekezdés d) pontjában és a (2) bekez
désben m eghatározott szabálysértés m ia tt hely
színi bírságot szabhat ki.”

Hatálybalépés 

18. §

(1) Ez a rendelet 1987. január 1-én lép ha
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti

a levegő tisztaságának védelm éről szóló 1/1973. 
(I. 9.) MT sz. rendelet és az azt módosító 49/1980. 
(XI. 25.) MT sz. rendelet,

a levegő tisztaságának védelm éről szóló 11/ 
1973. (IV. 18.) ÉVM számú rendelet és az azt mó
dosító 3/1976. (I. 16.) ÉVM számú rendelet,

a légszennyezési bírságról szóló 19/1974. (XII. 
27.) ÉVM számú rendelet és az azt módosító 16/ 
1976. (VI. 29.) ÉVM számú rendelet.

(3) A rendelet 7. § (1), (2) és (5) bekezdéseinek 
előírásait 1988. jan u á r 1. napjától kezdődően kell 
alkalmazni.

Á tm eneti rendelkezések 

19. §

(1) Az 1986. évre vonatkozó légszennyezési b ír
ság m egállapítása során a 19/1974. (XII. 27.) ÉVM 
számú rendelet előírásait kell alkalmazni.

(2) Az az üzemeltető, akinek

a) légszennyező anyag kibocsátása e rendelet 
hatálybalépésekor nem haladta meg a 19/1974. 
(XII. 27.) ÉVM szám ú rendelet a lap ján  megen
gedett ha tárértéket, vagy

b) beruházását e rendelet hatálybalépése elő tt 
engedélyezték és a létesítm ény m űködését az engedélynek 

 megfelelően kezdte meg, az üzembehe
lyezéstől szám ított
három  évig m entesül a bírságfizetési kötelezett
ség alól.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke
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Államtitkári rendelkezés

Az Országos Környezet
és Természetvédelmi Hivatal 

elnökének
4/1986. (VI. 2.) OKTH számú 

rendelkezése
a levegő tisztaságának védelm éről szóló 

21/1986. (VI. 2.) MT számú 
rendelet végrehajtásáról

A levegő tisztaságának védelm éről szóló 21/ 
1986. (VI. 2.) MT számú rendelet 11. és 13. §- 
ának (2) bekezdésében kapott felhatalm azás alap
ján  — az érdekelt m iniszterekkel és országos ha
táskörű szervek vezetőivel egyetértésben — a 
következő rendelkezést adom ki:

Általános rendelkezések

A rendelkezés hatálya a helyhez kötött lég- 
szennyező forrásokra terjed  ki.

2. §

(1) A kiem elten védett kategóriába sorolt területek 
 jegyzékét a Országos K örnyezet- és Ter

mészetvédelm i H ivatal (a továbbiakban: OKTH) 
elnöke a Tanácsok Közlönyében, az olyan védett 
kategóriába sorolt területek  jegyzékét, am elyek
nél alacsonyabb levegőtisztaság-védelm i követel
m ényeket állapíto ttak  meg, (a továbbiakban: vé
dett II. kategória) a fővárosi, illetőleg a megyei 
tanács végrehajtó bizottsága — a besorolást kö
vetően — a tanács hivatalos lapjában köteles 
közzétenni.

(2) A kiem elten védett kategóriába és a védett 
II. kategóriába nem  tartozó terü leteket védett I. 
kategóriaként kell nyilvántartani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti besorolásban be
következett változásokat évente közzé kell tenni.

3. §

Kiem elten védett kategóriába sorolt és annak 
levegőminőségére közvetlen hatást gyakorló te 
rü leten

a) tilos I. veszélyességi osztályba tartozó lég- 
szennyező anyag kibocsátásával járó tevékeny
séget folytatni;

b) tüzelőanyagként csak gázt, könnyű kén
m entes tüzelő- vagy fűtőolajat, kokszot és fát 
szabad felhasználni.

Levegőtisztaság-védelm i előírások, tilalm ak

4. §

A pontforrás üzem eltetője köteles tisztítóbe
rendezéseinek megfelelő gondos üzem eltetését fo
lyam atosan biztosítani és karban tartásukat elvé
gezni.

5. §

(1) Üzemi terület, út, ny ito tt anyag- és hulla
déktároló (meddőhányó, salak- és pernyetároló, 
iszaptér, hulladéklerakó stb.) porm entesítéséről 
(fásítás, gyepesítés, lefedés, letakarás, locsolás 
stb.) a terü let tulajdonosa, kezelője, használója 
(a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles gon
doskodni.

(2) Egyes szabadban végzett — az OKTH el
nöke által külön m eghatározott — technológiák
nál meg kell szüntetni, hogy a légszennyező 
anyag közvetlenül a környezetbe jusson (porzás
m entesítéssel, leválasztással, a technológia zárttá 
tételével stb.).

6. §

(1) Az ipari eredetű  és kom munális hulladékot 
nyílt téren  vagy hagyományos energiaterm elő 
berendezésben (kazánban) a levegőtisztaság-vé
delmi hatóság engedélyével szabad elégetni. A 
mezőgazdasági term elés során keletkező növényi 
hulladék, továbbá tarló égetésére külön szabá
lyok vonatkoznak.

(2) A veszélyes hulladék égetésére vonatkozó 
előírásokat külön jogszabály állapítja  meg.

(3) Nádas égetéséhez nem védett term észeti te 
rü leten  a levegőtisztaság-védelm i hatóság enge
délye, védett term észeti terü leten  pedig a hozzá
járulása szükséges.

(4) Avart, kerti hulladékot a helyi tanács által 
m egállapított szabályoknak megfelelően szabad 
égetni.

(5) Közút, vasútvonal m elletti árok, töltés, be
vágás növényzetének égetése tilos.

Pontforrás kibocsátási határértékének  
m egállapítása

7. §

(1) A légszennyező anyag kibocsátási ha tá ré r
ték (a továbbiakban: kibocsátási határérték) meg
állapítása érdekében

a) pontforrás üzem eltetője a rendszeresített 
adatlapon köteles a légszennyezést okozó tevé
kenységére jellemző műszaki, technológiai ada
tokat és a pontforrás kibocsátását a levegőtiszta
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ság-védelm i hatóságnak bejelenteni (a továb
biakban: alapbejelentés);

b) új pontforrás tervezése, létesítése, meglevő 
bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsí
tése (a továbbiakban együtt: létesítése) során a 
tervező, tervező hiányában a beruházó, illetőleg 
az építtető, továbbá működő pontforrással kap
csolatban építési, szerelési tevékenységgel járó  
technológiai változtatás esetén az üzemeltető kö
teles az a) pont szerinti adatokat és a várható 
kibocsátásra vonatkozó nyilatkozatát a kibocsá
tási ha tá rérték  m egállapítására irányuló kére
lemhez mellékelni.

(2) Az alapbejelentést csak azokra a légsszen
nyező anyagokra nézve kell m egtenni, amelyek 
kibocsátásának m érésére országos, illetőleg ága
zati szabvány (a továbbiakban: m érési szabvány) 
áll rendelkezésre.

(3) Az üzem eltető köteles az erre rendszeresí
te tt adatlapon bejelentést tenni (a továbbiakban: 
változásbejelentés) a levegőtisztaság-védelm i ha
tósághoz,

a) kibocsátási ha tá rérték  m ódosulását eredm é
nyező változás esetén (kibocsátott légszennyező 
anyagok, légszennyező források számának, vala
m int m agasságának megváltozása) 30 napon be
lül,

b) azokkal az anyagokkal kapcsolatban, am e
lyekre a tárgyév  június 30-ig m érési szabvány 
lépett hatályba, a tárgyév végéig, egyébként a 
következő év végéig.

(4) M agánszemélynek, továbbá a 120 kW név
leges összteljesítm ényt meg nem  haladó fűtőbe
rendezés üzem eltetőjének nem kell alap-, illetve 
változásbejelentést tenni.

8. §

(1) A levegőtisztaság-védelm i hatóság működő 
pontforrással kapcsolatban a kibocsátási h a tá r
értéket az üzem eltető által te tt alapbejelentés, 
változásbejelentés, illetőleg vizsgálat vagy mérés, 
új pontforrással kapcsolatban a tervező vagy a 
beruházó, illetőleg az építtető által szolgáltatott 
adatok figyelem bevételével állapítja  meg és azt 
határozatban közli az érdekelttel.

(2) A terü leti kibocsátási ha tá rértéke t az 1. sz. 
m ellékletben m eghatározott módon kell m egálla
pítani.

(3) A technológiai kibocsátási határértékeket 
és azok m eghatározásának m ódját, valam int a 
bűz kibocsátásával kapcsolatos szabályokat az 
OKTH elnöke külön állapítja meg.

A káros légszennyezés m egállapítása

9. §

(1) A káros légszennyezés m egállapítása érde
kében

a) a pontforrás 7. § szerint bejelentésre köte
lezett üzem eltetője évente köteles bejelenteni a 
levegőtisztaság-védelm i hatósághoz a pontforrás 
tényleges légszennyező anyag kibocsátását (a to 
vábbiakban: éves jelentés);

b) az épületforrás üzem eltetője akkor köteles 
éves jelentést tenni, ha az épületforrás kibocsá
tása m eghaladja a 2. számú m elléklet alapján 
m eghatározott ha tárértéket;

c) a felületi forrás üzem eltetője a levegőtiszta
ság-védelm i hatóság felszólítását követően első 
ízben 60 napon belül, m ajd ezt követően folya
matosan, légszennyező tevékenysége fennállásáig 
köteles éves jelentést tenni.

(2) Az éves jelen tést a tárgyévet követő 90 na
pon belül a rendszeresített adatlapon kell meg
tenni.

(3) M agánszemélynek éves jelen tést nem kell 
tennie.

10. §

A káros légszennyezés tényét és m értékét a le
vegőtisztaság-védelm i hatóság, illetőleg az általa 
megbízott szerv, az éves jelentésben foglaltak 
vagy az üzem eltetőnél végzett — m éréses vagy 
m érés nélküli (pl. anyagmérleg) — vizsgálat alap
ján  állapítja meg.

11. §

(1) A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
am ely tartalm azza

a) a vizsgálat időpontját, időtartam át, helyét, 
tárgyát,

b) a vizsgálatot végzők nevét és beosztását,

c) a légszennyező forrás üzem eltetője képvise
lőjének nevét, beosztását és nyilatkozatát,

d) a légszennyező forrás megnevezését,

e) a légszennyező forrás üzem i-m űszaki adatait,

f) a m intavételi hely pontos megjelölését,

g) a m intavétel, a mérési módszer, a használt 
m űszerek megnevezését,

h) a m intavétel időpontját és időtartam át, a 
m intavételek számát, illetőleg a m érések megkez
désének és befejezésének időpontját,

i) a m érés során észlelt rendellenességeket,

j) a vizsgálat esetleges m eghiúsulásának okait.

(2) A jegyzőkönyvet 30 napon belül meg kell 
küldeni a légszennyező forrás üzem eltetője ré 
szére.
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12 . §

(1) Ha a 11. §-ban m eghatározott vizsgálatot a 
levegőtisztaság-védelm i hatóság által megbízott 
szerv végzi, annak eredm ényéről szakvélem ényt 
kell készítenie és azt a vizsgálat befejezésétől szá
m ított 30 napon belül meg kell küldenie a leve
gőtisztaság-védelm i hatóság, valam int a légszennyező 

 forrás üzem eltetője részére.

(2) A szakvélem énynek tartalm aznia kell:

a) a vizsgálat előzményeit;

b) a vizsgálat tárgyát, valam int az üzemi — 
m űszaki adatokat (pl. anyag és hulladék mozga
tása, tárolása, kezelése, technológiai módszerek, 
leválasztó berendezések hatásfoka, műszaki álla
pota);

c) a légszennyező forrás üzem eltetője által a 
vizsgálat során rendelkezésre bocsátott üzemi 
adatokat és dokum entációkat vagy azokra való 
utalást, ideértve a légszennyező forrás üzem elte
tőjének sajá t m érési adatait is;

d) a m intavételek, a m érések helyét, időpont
ját, idő tartam át és a m érési szabvány számát;

e) a m intavételek, illetve m érések körülm é
nyeit;

f) a m érések adata it és azok értékelését;

g) a vizsgálat ideje a la tt az üzem eltetési kö
rülm ényeket;

h) a vizsgálat m egállapításait;

i) intézkedési javaslato t a levegőtisztaság-vé
delmi hatóság részére.

(3) A légszennyező forrás üzem eltetője a szak- 
vélem ényre 15 napon belül észrevételt tehet. Ab
ban meg kell jelölnie az annak alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat.

(4) Ha az észrevétel az ügy érdem i elbírálása 
szem pontjából jelentős körülm ényre vonatkozik, 
a vizsgálatot — egészében vagy a v ita to tt meg
állapítás tisztázásához szükséges részében — meg 
kell ismételni.

(5) Az üzem eltető a vizsgálat elrendelésekor 
köteles a levegőtisztaság-védelm i hatóságnál le
tétbe helyezni a m egism ételt vizsgálat költségét, 
am elyet vissza kell u taln i részére, ha észrevétele 
helytállónak bizonyult.

A légszennyezési bírság m egállapítása 
és kiszabása

13. §

(1) A légszennyezési bírságot (a továbbiakban: 
bírság)

a) pontforrás esetén a 3. számú mellékletben.

b) épületforrással kapcsolatban a 4. számú 
m ellékletben,

c) felületi forrás esetén az 5. számú m elléklet
ben.

d) a rendelkezés 4—6. §-aiban m eghatározott 
levegőtisztaság-védelm i előírások, tilalm ak meg
szegőivel szemben a 6. számú m ellékletben,

e) bűzkibocsátás esetén a 7. számú m elléklet
ben
m eghatározott módon kell m egállapítani (továb
biakban: alapbírság).

(2) A bírságot a káros légszennyezést okozó 
pont-, épület- és felületi forrás üzem eltetőjével 
szemben a folyam atos bírságolás

- második évében 20% -kal felemelt,
- harm adik évében 40% -kal felemelt,
- negyedik évében 60% -kal felemelt,
- ötödik és m inden további évében 80% -kal 

felem elt
összegben kell kiszabni (a továbbiakban: prog
resszív bírság).

14. §

Az az üzemeltető, akit a légszennyező forrása 
által okozott káros légszennyezés határidőre tö r
ténő — beruházás végrehajtását igénylő — meg
szüntetésére határozat kötelez a kötelezésben elő
írt határidőig, a 13. § (2) bekezdésének alkalm a
zásával felem elt bírságrészt a külön jogszabály
ban m eghatározott módon visszakapja.

15. §

(1) A bírság az üzem eltető kérelm ére a prog
resszív b írságra vonatkozó rendelkezés alkalm a
zásának mellőzésével szabható ki, ha

a) a pont- vagy épületforrás á lta l okozott ká
ros légszennyezés m egszüntetését célzó tisztító- 
berendezés építési-szerelési m unkái, illetőleg a 
felületi forrás á lta l okozott káros légszennyezés 
m egszüntetését szolgáló m unkálatok megkezdőd
tek, tervszerűen folynak, illetőleg az üzemeltető 
a káros légszennyezésének m egszüntetésére vo
natkozó intézkedési tervét időarányosan végre
hajto tta ;

b) a káros légszennyezés m egszüntetése, az is
m ert legeredm ényesebb — a kibocsátást csök
kentő — m űszaki megoldás alkalm azása m ellett
sem érhető el.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában m eghatározott 
kedvezm ényt meg kell vonni és a progresszív 
bírságolást — a mellőzése időszakának beszámí
tásával — folytatni, valam int az elm aradt prog
resszív bírságrész kam atokkal te rhe lt azonnali
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behajtására kell intézkedni, ha az üzem eltető a 
beruházás kivitelezését szünetelteti vagy abba
hagyta, illetőleg a káros légszennyezésének m eg
szüntetésére vonatkozó intézkedési tervét időará
nyosan nem ha jto tta  végre.

16. §

A rra az üzem eltetőre, aki a helyhez kötött lég- 
szennyező forrásának  üzem eltetését — e jogsza
bály hatálybalépését követően — a levegőtiszta
ság-védelm i előírások mellőzésével vagy attól el
térően, káros légszennyezést eredm ényezően 
kezdte meg, a légszennyezési bírságot a bírságo
lás első évében kétszeres, a m ásodikban három 
szoros, a harm adikban négyszeres, a negyedik és 
m inden további évében ötszörös összegben kell 
kiszabni.

17. §

(1) A bírságot a progresszív bírságolás szabá
lyainak és a vizsgálat m egállapításai szerinti k i
bocsátásának az alapulvételével — legfeljebb öt 
évre visszamenőleg — 50% -kal megnövelve kell 
kiszabni, ha

a) a légszennyező forrás üzem eltetője adatszol
gáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan 
te tt eleget;

b) a vizsgálat feltárta , hogy az üzem eltető a 
káros légszennyezésre vonatkozóan szám ára ked
vezőbb elbírálást eredm ényező helytelen adato
kat közölt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a rra  a lég- 
szennyező anyagra kell alkalmazni, am ellyel kap
csolatban a kötelezettségszegést elkövették.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a vizs
gálat költsége a helyhez kötött légszennyező fo r
rás üzem eltetőjét terheli.

18. §

(1) A bírságot kiszabó első fokú határozatban 
meg kell jelölni azt a számlát, am elyre a b írsá
got be kell fizetni.

(2) A bírságot az azt kiszabó jogerős határozat 
kézhezvételétől szám ított 30 napon belül kell be
fizetni.

(3) A bírság összegét ezer fo rin tra  kerekítve 
kell m egállapítani. Ennek során az 500,— F t-ot 
meg nem  haladó összeget lefelé, az azt meghaladó 
összeget felfelé kell kerekíteni.

(4) A bírságot kiszabó jogerős határozat egy 
példányát meg kell küldeni a befizetéseket keze
lő szervnek.

Értelm ező rendelkezések

19. §

A rendelkezés alkalm azásában a helyhez kötött 
légszennyező források közül

a) pontforrás: a kém ény és a kürtő, ha a légs
zennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel 

egyértelm űen m eghatározhatók;

b) épületforrás: a zárt té r  term észetes huzatú 
szellőzője, fali szellőző nyílása, illetőleg azok a 
ny ito tt vagy nyitható  nyílásai, am elyeken keresz
tü l légszennyező anyag kerül a környezetbe;

c) felületi fo rrá s : m inden olyan szabadban vég
zett légszennyező hatású m űvelet, illetőleg 
anyagtárolás, amely nem tekinthető pontforrás
nak vagy épületforrásnak.

Hatálybalépés

20. §

(1) A rendelkezés 1987. január 1-én lép ha
tályba.

A kibocsátási ha tá rértéke t 1987. jan u á r 1-i ha
tállyal az e jogszabályban m eghatározott rendel
kezések alkalm azásában, a légszennyező forrás 
üzem eltetője által korábban szolgáltatott adatok 
(légszennyezés kibocsátási jelentés) a lap ján  kell 
m egállapítani.

(2) A 7. § (1) bekezdésének a) pon tja  szerinti 
alapbejelentést 1987. m árcius 31-ig kell megten
ni. Az így m egtett alapbejelentés szerin t megha
tározott kibocsátási határértékeket 1987. decem
ber 31-ig kell a légszennyező forrás üzem eltető
jével közölni.

(3) A rendelkezés 9. § (1) bekezdésének b) pont
ja 1988. január 1-én lép hatályba.

(4) A rendelkezés m ellékletei a Tanácsok Köz
lönyében kerülnek közzétételre.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k.,
államtitkár,

az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 
elnöke
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Miniszteri utasítás

A közlekedési miniszter 
és a belügyminiszter 

2/1986 (Közi. Ért 11.) KM- BM számú 
együttes utasítása

a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági 
vizsgálatáról szóló 15/1984. (VIII. 8.)
KM—BM számú együttes rendelet

végrehajtására kiadott 7/1984. (Közl. Ért. 8.) 
KM—BM számú együttes utasítás módosításáról

1. §

A közúti gépjárm űvezetők pályaalkalmassági 
vizsgálatáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM—BM 
számú együttes rendelet végrehajtására  kiadott 
7/1984. (Közl . Ért. 8.) KM—BM számú együttes 
utasítás 6. §-ának (2)—(4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) A Tárcaközi Szakértő Bizottság kiegészítő 
pszichológiai vizsgálatot vagy m egism ételt vizs
gálatot rendelhet el. A kiegészítő vizsgálatot m in
den esetben el kell végezni, ha a fellebbezési el
járásban  erre nem  kerü lt sor. Ha a gépkocsive
zető a vizsgálaton nem  jelenik meg, és távolm a
radását 8 napon belül elfogadható indokkal nem 
igazolja, felülvizsgálati kérelm ét el kell utasítani 
és a jogerős másodfokú határozat az irányadó.

(3) A Tárcaközi Szakértő Bizottság által a fe 
lülvizsgálati kérelem  ügyében kiadott határoza
to t a m egbízott pszichológus szakértő és a Köz
lekedési M inisztérium  képviselője írja  alá.

(4) A Tárcaközi Szakértő Bizottság m űködésé
vel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közleke
dési M inisztérium  Közúti Közlekedési Főosztálya 
és a Közlekedési Főfelügyelet lá tja  el.”

2. §

Ez az utasítás a közzététele napján  lép ha
tályba.

A bíróság a vádlottat hivatalos személy elleni 
erőszak bűntettében  m ondotta ki bűnösnek, s 
ezért főbüntetésül 9 hónapi szabadságvesztésre, 
m ellékbüntetésül 3000 forin t pénzbüntetésre ítél
te. A szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próba
időre felfüggesztette.

A m egállapított tényállás szerint a vádlott dél
előtt az általa vezetett taxi-gépkocsival u tast 
szállított. A vádlott úgy parkírozott a gépkocsi
val, hogy azzal részben a parkosíto tt terü letre  
állt. Megállás u tán  a gépkocsiból kiszállt, és a 
helyszínről eltávozott.

Ekkor érkezett a gépkocsihoz a közterü let-fel
ügyelet járőrszolgálata, nevezetesen H. I., aki 
egyenruhában volt és T. Gy. közterület-felügyelő. 
Észlelve, hogy a gépkocsi a parkosíto tt területen  
áll, és ezzel a gépkocsi vezetője az egyes szabály- 
sértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. sz. ren 
delet 140. §-a (1) bekezdésének b) pontjába ütkö
ző parkrongálás szabálysértését valósította meg, 
intézkedésbe kezdtek. Tekintettel arra, hogy a 
gépkocsi vezetője nem  tartózkodott a helyszínen, 
a gépkocsit lefényképezték. Amikor ezzel végez
tek, a helyszínre visszaérkezett a vádlott is.

Az egyenruhában levő H. I. közölte a vádlottal, 
hogy szabálysértést követett el, és személyi iga
zolványát kérte  tőle. Ezt a vádlott m egtagadta, 
beült a gépkocsiba, közben drasztikus szavakkal 
szidalmazta a felügyelőket. H. I. sé rte tt közölte 
a vádlottal, hogy rendszám  alapján tesz feljelen
tést ellene, és a feljelentésben a szidalmazást is 
a terhére  fogja róni.

A vádlott akkor a gépkocsiból kiugrott, m ajd 
kézzel két alkalom m al m egütötte H. I. sé rte tt a r
cát, m elynek következtében annak sapkája le
esett a földre, m elybe a vádlott belerúgott.

A bíróság m egállapította, hogy a vádlott a 
tényállásban le írt m agatartásával m indenben 
m egvalósította a Btk. 229. §-ának (1) bekezdésé
be ütköző hivatalos személy elleni erőszak tény
elemeit, m ert a fővárosi közterület-felügyeletről 
szóló 3/1983. (I. 29.) MT sz. rendelet 3. §-a é rte l
mében a közterület-felügyelő hivatalos személy,

Urbán Lajos s. k., Dr. Kamara János s. k.,
közlekedési miniszter belügyminiszter

Jogesetek

132.

A közterület-felügyelő hivatalos személy jellege 
[Btk. 137. § 1. pont, c) alpont, 229. § (1) bek., 3/ 
1983. (I. 29.) MT sz. r.].

A m ásodfokú bíróság m egállapította, hogy az 
első fokú bíróság okszerűen következtetett a vád
lott bűnösségére, a cselekmény jogi minősítése 
azonban pontosításra szorul. A sérte tt m int 
egyenruhában levő közterület-felügyelő a Btk. 
137. §-a 1. pontjának  c) alpontja alapján élvezi a 
fokozott védelm et m int az állam igazgatási felada
tot ellátó más személy. A tényállásból kitünően 
a vádlott a sé rte tte t a hivatalos eljárás alatt, il
letőleg intézkedése m iatt bántalm azta, ezért a 
cselekménye a Btk. 229. §-a (1) bekezdésének III. 
fordulata szerint minősül. (Fővárosi Bíróság 20. Bf. 

I V .  5490/1985. sz.)
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133.

I. Ittas járművezetővel szemben — járművezetés
től eltiltás szükségessége esetén — próbára bocsátás 
törvénysértő alkalmazása [Btk. 188. § (1) bek., 58. §, 
72. § BK 107. sz.].

II. Járművezetéstől eltiltás önálló büntetésként ki
szabása (Btk. 88. §).

A városi bíróság végzésével m egállapította, 
hogy a terhelt elkövette az ittas járm űvezetés 
vétségét, és ezért őt egy évi idő tartam ra próbára 
bocsátotta.

A m egállapított tényállás lényege szerint az 56 
éves, nyugdíjas, büntetlen  előéletű terhe lt dél
u tán  szem élygépkocsijával a lakásáról a városba 
indult.

I tt két szórakozóhelyet is felkeresett, ahol na
gyobb m ennyiségű szeszes ita lt fogyasztott.

Este 19 óra u tán  — mivel egyik ismerőse sem 
vállalkozott a hazaszállítására — beült gépkocsi
jába, k ihajto tt a közútra, és a lakása felé indult. 
Ú tközben lehaladt az úttestről, és a m enetirány 
szerin ti jobb oldalon levő vizesárokba hajto tt, 
ahol egy jelzőtábla oszlopának, m ajd egy fának 
ütközve megállt.

A terhelt az ütközés következtében agyrázkó
dást szenvedett, gépkocsija kigyulladt és leégett. 
A terhe lte t sikerü lt a gépkocsiból időben k im en
teni.

A baleset idején a terhe lt vérében 2,16—2,47 
ezrelék alkoholkoncentráció volt, a gépkocsit te 
hát szeszes italtó l közepes fokban befolyásolt ál
lapotban vezette.

A rendőrkapitányság a terhelt vezetői engedé
lyét a büntetőeljárás jogerős befejezéséig vissza
vonta.

A Legfelsőbb Bíróság m egállapította, hogy a 
te rhe lt terhére, a büntetőjogi következm ény tö r
vénysértő alkalm azása m iatt emelt törvényességi 
óvás alapos.

A büntetéseknek és az intézkedéseknek — így 
a próbára bocsátásnak is — a törvényben rögzí
te tt  célja: a társadalom  védelme érdekében an
nak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekm ényt kövessen el.

A közlekedési bűncselekm ények megítélésénél 
a jogkövetkezm ények alkalm azásánál ezen tú l
m enően szem előtt kell ta rtan i azt a követel
m ényt is, hogy az adott esetben a közlekedés biz
tonságának megóvása nem  teszi-e szükségessé a 
járm űvezetéstől eltiltás alkalm azását. A m ennyi
ben ugyanis a járm űvezetéstől eltiltás kiszabásá
nál irányadó szem pontok e jogkövetkezm ény al

kalm azását elengedhetetlenné teszik, az elköve
tővel szemben próbára  bocsátás elrendelésére 
nem  kerülhet sor.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető K atonai Kollé
gium a 107. számú állásfoglalásában kifejtette, 
hogy az ittas járm űvezetés — m int a KRESZ 4. 
§-a (1) bekezdésének c) pontjában ír t alapvető 
közlekedési szabály be nem tartása  — általáno
ságban jelentkező következm ényeinél és gyako
riságánál fogva a közlekedési bűncselekm ények 
egyik legveszélyesebb form ája. Az ittasság 
ugyanis a járm űvezető figyelmét, reagáló képes
ségét, a közlekedési helyzet felm érését károsan 
befolyásolja, korlátozza. Ennélfogva olyan m ér
tékben veszélyezteti a közlekedés, a forgalom  biz
tonságát, hogy általában  a járm űvezetéstől eltil
tás szükségességére ad következtetési alapot. Kü
lönösen indokolt az eltiltás olyan esetekben, ami
kor az ittasság m érve nagyobb.

Az adott esetben a terhelt jelentős m értékben 
leittasodott, és m éltányolható kényszerítő körül
m ények hiányában vállalkozott a gépjárm ű veze
tésére. Felelőtlenül, súlyosan veszélyeztette a 
közlekedés, a forgalom  biztonságát. Balesetet is 
okozott, és csak a véletlenen m ú lo tt , hogy ennek 
során mások életét és testi épségét nem  sértette. 
Következésképpen a büntetési cél, az egyéni és 
általános megelőzés, a közlekedés, a forgalom 
biztonságának érdekei elengedhetetlenül indo
kolttá teszik vele szem ben a járm űvezetéstől el
tiltás alkalmazását, és kizárják a próbára  bocsá
tás lehetőségét.

Figyelemmel azonban a te rhe lt bün tetlen  elő
életére, m indaddig kifogástalan közlekedési m últ
jára, a cselekmény alkalm i elkövetésére, vele 
szemben főbüntetés kiszabása nem indokolt. A 
büntetési célt m egfelelően szolgálja az önálló 
büntetésként alkalm azott járm űvezetéstől eltil
tás is.

A fentebb k ife jte ttek  alapján a Legfelsőbb Bí
róság a jogerős végzés törvénysértő rendelkezé
sét hatályon kívül helyezte, a te rhe lte t bűnösnek 
m ondotta ki ittas járm űvezetés vétségében, és 
önálló büntetésként a közúti járm űvezetéstől egy 
évre eltiltotta. (B. törv. IV. 962/1985. sz.)

135.

Ha a helyszínbiztosító-szolgálatot teljesítő rendőr 
szolgálati helyzetét kihasználva vagyon elleni bűn- 
cselekményt követ el, a cselekménye szolgálatban 
kötelességszegés vétségének is minősül. [Btk. 316. § 
(1) bek., (5) bek. a) pont, 348. § (1) bek., 12. § (1) 
bek.]

A katonai bíróság a rendőr tiszthelyettes vád
lo tta t jelentős értékre  társte tteskén t elkövetett 
lopás bűn tette  m iatt 1 év 8 hónap — börtönben
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végrehajtandó — szabadságvesztésre, 2 évre a 
közügye ktől eltiltásra és 15 000 forin t pénzmel
lékbüntetésre ítélte.

A tényállás lényege szerint a rendőrséget a r
ról értesítették, hogy az egyik lakás idős bérlője 
— m ivel régóta nem m utatkozott — valószínű
leg meghalt. Az elöljárók a vádlo ttat küldték ki 
a helyszínre intézkedés céljából, aki az a jtó t be
törve m ent be a lakásba. M iután ott egy valószí
nű halott személy talált, é rtesítette  az Országos 
M entőszolgálatot, ahonnan a vádlottal együtt fe
lelősségre vont mentőgépkocsi-vezető, továbbá a 
mentőorvos érkezett ki a helyszínre. A m entőor
vos m egállapította az é rin te tt személy halálát, a 
vádlott és a mentőgépkocsi-vezető pedig a sze
m élyi adatok tisztázása érdekében keresni kezdte 
az elhalt személyi igazolványát. Eközben a vád
lo tt 12 db, összesen 130 000 forin t értékű bem u
tató ra  szóló takaréklevelet talált. Ezután a m en
tőkocsi vezetőjével m egállapodott azok eltu la j
donításában. Ennek megfelelően a takaréklevele
ken megosztoztak, m ajd azokat beváltották.

Az első fokú bíróság a vádlott cselekm ényét 
csupán vagyon elleni bűncselekm ényként é rté 
kelte, és mellőzte annak szolgálatban kötelesség

szegés vétségeként is történő m inősítését. Állás
pon tjá t azzal indokolta, hogy a vádlott az előírt 
szolgálati kötelességét teljesítette, annak előírá
sait nem szegte meg, ezért a jelentős értékre  társ
tetteskén t elkövetett lopás bűntettével halm azat
ban a szolgálatban kötelességszegés vétsége nem 
valósult meg, a cselekm énynek ekként is történő 
m inősítésére nincs lehetőség.

Az első fokú bíróság álláspontja téves. A vád
lott a vagyon elleni bűncselekm ényt ugyanis 
helyszínbiztosító szolgálatának teljesítése közben 
követte el. Szolgálata során pedig kötelessége volt 
a helyszín biztosítása, az ott található tárgyak 
m egőrzése és annak m egakadályozása is, hogy az 
o tt levő vagyontárgyakat bárki eltulajdonítsa.

U gyanakkor a vádlott a szolgálati helyzetével 
visszaélve, megszegve a szolgálati feladatait, tá r
sával együtt eltulajdonította a nagyobb összegű 
készpénz felvételére jogosító takarékleveleket. E 
cselekményével megszegte a szolgálati kötelm eit 
is. E rre figyelem mel a Legfelsőbb Bíróság az első 
fokú bíróság íté le té t m egváltoztatva, a vádlott 
cselekm ényét a Btk. 348. §-ának (1) bekezdésé
ben ír t szolgálatban kötelességszegés vétségének 
is m inősítette. (Legf. Bír. Katf. II. 212/1985. sz.)

Kiadja: Belügyminisztérium Titkársága 
BM 86. 7. — 2466
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