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Miniszteri rendelet

Az igazságügyi szakértők díjazásáról 
szóló

3/1976. (III. 15.) IM számú rendeletnek 
a 7/1978. (VII. 29.) IM számú rendelettel 

módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt szövege1

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 
404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valam int 
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény 187. §-ában foglalt felhatalm azás alap
ján — a pénzügym iniszterrel és a m unkaügyi 
miniszterrel, valam int a legfőbb ügyésszel 
egyetértésben — a következőket rendelem :

A szakértői díj

1. §
(1) Az állandó és a kijelölt igazságügyi szak

értőnek, a szakértői vélem ény végett m egkeresett
1 A 7/1978. (VII. 29.) IM számú rendelet a k ih irde

tése nap ján  lépett hatályba.

állami vagy más szervnek, a szakértői tes
tületnek és a szakértőként alkalm azott más sze
m élynek (a továbbiakban együtt: szakértő) szak
értői tevékenységéért az I. számú m ellékletben 
m eghatározott m unkadíj és költségtérítés (a to
vábbiakban: szakértői díj) jár.

(2) A szaktanácsadó (Be. 79. §) tevékenységé
ért a szakértői díj alapulvételével a szaktanács- 
adó m unkájával és a ráford íto tt idővel arányos 
díjat kell m egállapítani.

(3) A rendelkezésre álló adatok gondos m érle
gelésével kivételes esetben az I. számú mellék
letben m eghatározottnál m agasabb összegű m un
kadíj is m egállapítható, ha a szakértő vagy a 
szakértői vélem ények felülvizsgálatát ellátó tes
tü let működése hosszabb tudományos vizsgáló
dást igényel, egyesített szakvélem ényt ad. vagy 
ha a m unkadíj felemelése egyéb okból indokolt
nak látszik. A kivételes m unkadíj felső határa 
az alapdíj két és félszerese lehet.

(4) Gazdasági perben a bíróság a szakértői dí
ja t az e rendeletben foglalt korlátozásokra tek in
te t nélkül, a szakértői vélem ény elkészítésére 
fordított m unkával arányosan állapítja meg.
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2- §
(1) A szakértőt díj illeti meg abban az esetben 

is, ha a szakértő újabb adatok alapján pótvéle
m ényt ad. Ha a szakértő újabb (másod) szakértői 
vélem ényt ad, az 1. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezést lehet alkalmazni.

(2) Ha a kirendelő szerv több szakértőt alkal
maz, a díj m indegyik szakértőt az általa végzett 
tevékenységért külön-külön megilleti.

3. §
(1) A sürgetésre adott válaszért, valam int az 

elkészített lelet vagy szakvélemény hiányainak 
pótlásáért vagy hibáinak kijavításáért a szakértő 
külön díjat nem szám íthat fel, illetőleg az nem 
állapítható meg.

(2) Három napot meghaladó helyszíni szak
értői tevékenység vagy előreláthatólag jelentő
sebb összegű készkiadás felm erülése esetén a ki
rendelő szerv előzetes engedélyét kell kérni.

A szakértői díj felszámítása

4. §
(1) A szakértő a m unkadíjára és a költségeire 

vonatkozó igényét szakvélem ényének beterjesz
tésekor, legkésőbb azonban szakértői m űködésé
nek befejezésétől szám ított tizenöt napon belül 
köteles a kirendelő szervnél díjjegyzékkel érvé
nyesíteni.

(2) A díjjegyzékben külön kell részletezni a 
m unkadíjat, valam int a költségeket (készkiadá
sokat: utazási, illetve közlekedési és kiküldetési 
költség, levelezés, telefon, a szakvélem ény leira- 
tása. egyéb igazolt és indokolt kiadások). A szak
értő kiküldetési költségeire a b írákra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A szakértő nem szám íthat fel külön költ
séget saját m űszereinek használatáért, vagy 
műszerek beszerzéséért.

Költségátalány

5. §2

(1) Állandó igazságügyi szakértő, a Belügymi
nisztérium  Bűnügyi Technikai Intézete, a Bel
ügym inisztérium  N yilvántartó Központ Bűnügyi 
Nyilvántartó Osztályának, valam int a Belügy
minisztérium  Okmányszakértői Irodájának, to
vábbá a szakértői vélem ény felülvizsgálatát vég
ző testü let igénybevétele esetében költségtérí
tésként költségátalányt kell m egállapítani. A 
költségátalány a szakértő m unkadíjának 30%-a, 
legkisebb összege ötven forint.

(2) A költségátalány
— vérvétel alapján történő vércsoportvizsgá- 

lat esetében — a vizsgált személyek számától 
függetlenül — ezerötszáz forint; ugyanez a ren

2 Az 5. § szövege a 7/1978. (VII. 29.) IM számú ren 
delet 2. §-ával m egállapított szöveg.

delkezés vonatkozik a vércsoportvizsgálattal 
kapcsolatos szakértői vélem ény felülvizsgálatát 
végző testü let igénybevételének esetére is;

— m eghatározott vércsoportra vonatkozó, 
újabb vérvétel alapján történő ism ételt vércso
portvizsgálat esetében — a vizsgált személyek 
számától függetlenül — vércsoportonként száz 
forint;

— krim inalisztikai vércsoportvizsgálat eseté
ben, ha az vérvétel alapján történ ik  — a vizsgált 
személyek számától függetlenül — száz forint;

— antropológiai vizsgálat esetében — a vizs
gált személyek számától függetlenül — hetven 
forint.

(3) Szerostatisztikai vizsgálat esetében sem 
költségátalányt, sem külön költségeket nem le
het felszámítani.

(4) A költségátalány — a kiküldetési költségek 
(utazási, élelmezési költség, szállásdíj), továbbá 
a fényképezéssel járó költségek kivételével — 
minden költséget és készkidást m agában foglal.

Jelenléti díj 

6 - §

(1) Ha a szakértő a tárgyalás megkezdésére ki
tűzött időpontban megjelent, a tárgyalás meg
kezdéséig, illetőleg a tárgyalás elm aradásának 
közléséig eltelt időt a jelenléti díj m egállapítá
sánál figyelembe kell venni.

(2) Ha a m egjelent szakértő a tárgyalás meg
kezdésére kitűzött időponttól szám ított fél órán 
belül értesül a tárgyalás elm aradásáról, időmu
lasztás címén a két órát meg nem haladó időre 
járó jelenléti díj felét kell részére m egállapítani.

(3) Ha a bíróság a tárgyalást két ó rát meg 
nem haladó időre félbeszakítja, ezt az idő tarta
mot a jelenléti időbe be kell számítani.

(4) Ha a szakértő csupán a megbízás átvétele, 
vagy a vélem ény benyújtása végett jelenik meg. 
m egjelenéséért külön díjat nem szám íthat fel.

7- §

(1) A m unkaviszonyban álló kijelölt szakértő 
az egyébként őt megillető jelenléti díj felét szá
m íthatja fel.

(2) Ha a szakértő ugyanazon a napon több 
ügyben m űködik közre, a jelenléti d íjat m ind
egyik ügyben külön-külön kell részére megálla
pítani.

(3) A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazni kell a szemlére és más 
olyan eljárási cselekm ényekre is, ahol a szakértő 
jelenléte szükséges.
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A szakértői díj kifizetése 

8. §
(1) A szakértői díjat, előleget (a továbbiakban 

együtt: szakértői díjat) csak a kirendelő szerv 
utalványa, bíróság esetében pedig jogerősségi 
záradékkal ellátott határozat alapján lehet a 
szakértőnek kiutalni.

(2) A határozat jogerőre emelkedését a tá r
gyaláson hozott és azonnal jogerőre emelkedett 
végzésben m egállapított szakértői díj utalványo
zásánál is tanúsítani kell.

(3) A szakértői d íjat m egállapító határozatban 
a m unkadíjakat és a készkiadásokat részletezve 
kell feltüntetni.

(4) A büntetőügyben és a költségmentes pol
gári ügyben m egállapított szakértői d íjat be kell 
vezetni a költségjegyzékbe. A költségjegyzék té
telszámát fel kell tün tetn i a szakértői d íjat meg
állapító határozatban és az utalványon is.

(5) A bíróság a szakértői d íjat megállapító 
határozatnak jogerősségi záradékkal ellátott pél
dányát a Bírósági Gazdasági H ivatalnak (a to
vábbiakban: BGH) — a megyei bíróság szék
helyén kívüli bíróság esetében az ellátm ány ke
zelésével megbízott dolgozónak —■ haladéktala
nul megküldi kifizetés céljából. Ha a szakértő a 
díjat harm inc napon belül nem veszi át, részére 
azt postán kell megküldeni.

(6) A szakértői d íjat a kifizetésre illetékes 
szerv az erről rendelkező jogerős határozat át
vételétől szám ított nyolc napon belül köteles át
utalni.

Az állandó igazságügyi szakértő díjai

9- §
(1) Állandó igazságügyi szakértőnek, a Belügy

minisztérium Bűnügyi Technikai Intézetének, a 
Belügyminisztérium N yilvántartó Központ Bűn
ügyi Nyilvántartó Osztályának, valam int a Bel
ügym inisztérium  Okm ányszakértői Irodájának 
alkalmazása esetében a szakértő a kirendelő 
szervtől — saját részére — díjazást (szakértői 
díjat, költségtérítést, jelenléti díjat, kiküldetési 
költséget) nem igényelhet. A megfelelő szakértői 
díjat díjjegyzékben az állam javára  kell felszá
mítani.

(2) Az (1) bekezdésben em lített szakértő eljá
rásával felm erülő költségeket a m unkáltató elő
legezi.

(3) A kirendelő szerv a szakértői d íjat az el
já r t szakértő nevének feltüntetésével az igaz
ságügyi orvostani intézet állandó szakértőjének 
alkalmazása esetében a II., a Belügyminiszté
rium  állományába tartozó állandó rendőrorvos 
szakértő alkalmazása esetén pedig a III. számú 
mellékletben megjelölt szám lára u talja  át. A 8.

§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezés az e be
kezdésben em lített esetben is irányadó.

10. §

(1)3 Az orvostudom ányi egyetem  igazságügyi 
orvostani intézetének állom ányába tartozó állan
dó szakértőt, továbbá a Belügym inisztérium  ál
lományába tartozó állandó rendőrorvos szakér
tőt a szakértői tevékenységért járó m unkadíj 
(jelenléti díj) ötven százaléka illeti meg. A m un
kadíj (jelenléti díj) m ásik ötven százaléka az ál
lamot illeti meg, a szakértői vélem ény elkészíté
sével felm erült költségekért fizetett költségáta
lányt pedig az állandó szakértőt alkalmazó szerv 
a szakértői tevékenységgel kapcsolatban felm e
rü lt költségei fedezésére használhatja fel. Az 
ilyen szakértői tevékenységben közreműködő 
segédszemélyzet (jegyzőkönyvvezető, boncmes
ter, boncsegéd, szakasszisztens, fotótechnikus) 
m unkadíja nem tartozik a költségátalányba, ez 
a m unkadíj teljes egészében a segédszemélyzetet 
illeti.

(2) A m unkadíj ötven százalékát az igazság
ügyi orvostani intézet, illetőleg a Belügyminisz
térium  a 232—90103—4000 számú, NGE külön
leges bevételek bevételi számla (Budapest) 
javára u talja  át.

11- §

(1) Állandó igazságügyi szakértőnek, a Bel
ügym inisztérium  Bűnügyi Technikai Intézeté
nek, a Belügym inisztérium  N yilvántartó Köz
pont Bűnügyi N yilvántartó Osztályának, vala
m int a Belügym inisztérium  Okm ányszakértői 
Irodájának alkalmazása esetében a szakértői díj
— a 10. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével
— az államot illeti meg.

(2) A költségjegyzékbe foglalt szakértői díj be
hajtása érdekében mind a büntető, mind a pol
gári eljárásban a bíróságnak az összegek viselé
sére vonatkozó határozata, illetve a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) Ha a bíróság a szakértői díj egészben vagy 
részben való előlegezésére a felet kötelezi, és e 
költségeket előzetesen elnöki letétbe helyeztette, 
a szakértői d íjat a (4) bekezdésben foglaltak ki
vételével az eljáró bíróság székhelye szerint ille
tékes BGH bevételi szám lájára u talja  át. Ha 
pedig a szakértői díj fedezésére elnöki letét nem 
volt, vagy a letétbe helyezett összeg kevésnek 
bizonyult, a szakértői díj m egállapítására vonat
kozó határozatban a felet fel kell szólítani, hogy 
a szakértői díjat, illetőleg az elnöki letétből nem 
fedezett különbözetet a (4) bekezdésben foglal
tak  kivételével az illetékes BGH bevételi szám
lájára tizenöt napon belül fizesse be.

5 A 10 § (1) bekezdése utolsó m ondatának szövege a
7 1978. (VII. 29.) IM számú rendelet 3. §-ával m egálla
píto tt szöveg.
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(4) A (3) bekezdésben foglaltakat az orvostu
dományi egyetem igazságügyi orvostani intéze
tének állományába tartozó állandó szakértő, to
vábbá a Belügyminisztérium  állományába tarto 
zó állandó rendőroivos szakértő esetében azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakértői 
díjat a II., illetve a III. számú m ellékletben meg
jelölt számlára kell átutalni (befizetni).

(5) A (3) és a (4) bekezdés esetében a bíróság 
határozatát az egyéb érdekeltek m ellett — jog
erőre emelkedése után — a BGH-nak, és ha az 
elnöki letétet nem a BGH kezeli, a bíróság el
nöki letétkezelőjének is haladéktalanul meg kell 
küldeni.

12. §
(1) Ha az állandó igazságügyi szakértő a szak

értői vélem ényt nem hatósági kirendelés alapján 
adta, a szakértői tevékenységért járó d íjat (költ
ségátalányt) az eljáró szakértői szerv vezetője 
írásban (díjjegyzékben) közli a megbízóval és 
felszólítja, hogy a szakértői d íjat tizenöt napon 
belül a szakértői intézet szerint illetékes szerv 
szám lájára fizesse be.

(2) Az (1) bekezdésben írt díjjegyzék és felszó
lító levél m ásodpéldányát a szakértői szerv ve
zetőjének eredeti aláírásával ellátva a szakértői 
intézet szerint illetékes szervnek meg kell kül
deni a követelés előírása és behajtása végett. A 
díjjegyzéket a szerv megkeresésére a közjegyző 
végrehajtási záradékkal (Vht. 14. §) látja  el.

Orvosszakértő

13. §

(1) A boncolásnál legfeljebb két boncolósegé- 
det lehet alkalmazni.

(2) A boncolósegéd részére m egállapított m un
kadíj nem jár annak, akinek hivatali kötelessége 
a boncolásnál való segédkezés.

(3)4 A szakértőt minden külön laboratórium i 
vizsgálatért (I. számú m elléklet 7. pont) külön 
díj illeti meg. Nem jár külön díj ugyanannak a 
vizsgálatnak különböző módszerekkel, illetőleg 
különböző anyagokon történő elvégzéséért. 
Ugyanez a díj illeti meg a szakértőt a boncolást 
kiegészítő laboratórium i vizsgálat esetében is.

Könyvszakértő

14. §

(1) Ha a könyvszakértő a vizsgálatot nem a bí
róság előtt végzi, írásbeli vélem ényéhez jegyzé
ket kell csatolnia, amelyben feltünteti, hogy 
mely napokon hány órát tö ltö tt szakértői m unká
jával, s ez idő ala tt m ilyen tevékenységet fe jte tt 
ki.

4 A 13. § (3) bekezdésének szövege a 7/1978. (VII. 29.)
IM számú rendelet 4. §-ával m egállapított szöveg.

(2) A bíróság a könyvszakértő d íjá t a díjjegy
zék. adatainak mérlegelésével állapítja meg a 
m eghatározott díjszabás szerint.

Műszaki szakértő

15. §

A műszaki szakértő díjának m egállapításánál 
a 14. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell.

írásszakértő

16. §

Az írásszakértő d íját a bíróság az összes kö
rülm ények gondos mérlegelésével határozza 
meg, ha a darabszám szerinti díjazást nem ta r tja  
megfelelőnek, vagy az írásszakértő m űködése 
darabszám szerint díjazásra nem alkalmas.

Tárgyszakértő

17. §
(1) A tárgyszakértő d íját a bíróság több bűn jel 

vagy egyéb tárgy megvizsgálása esetén az el
végzett szakértői m unka és a vélem ény elkészí
tésére fordíto tt idő alapján állapítja meg.

(2) A tárgyszakéi tő nem szám íthat fel külön 
díjat, ha a tárggyal együtt tartozékait is meg
vizsgálja.

Egyéb díjak és költségek5

18. §

(1)fi A jegyzőkönyvvezető részére az I. számú 
melléklet 1—7. pontjában felsorolt eseteken 
kívül díj akkor is jár, ha más szakértői vizsgá
latnál ténylegesen közreműködött.

(2) A leírói minőségben közreműködő személy 
d íját a kijelölt szakértő költségként szám íthatja 
fel, és azt — a leíró díjazására — részére kell 
kiutalni.

(3)7 A szakértői vizsgálattal kapcsolatos fény
kép költsége (felvétellel és kidolgozással együtt) 
darabonként norm ál fekete-fehér kép esetében 
tíz forint; színes, m ikro és egyéb különleges fel
vétel esetében harm inc forint.

Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a nyomozó ható
ság eljárása, valam int az ügyészi általános tör-

5 A 18. § cím ét a 7/1978. (VII. 29.) IM számú rende
let 5. §-ának (1) bekezdése á llap íto tta  meg.

0 A 18. § (1) bekezdésének szövege a 7/1978. (VII. 29.) 
IM számú rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével m egálla
píto tt szöveg.

7 A 18. §-t (3) bekezdéssel a 7/1978. (VII. 29.) IM 
számú rendelet 5. §-ának (3) bekezdése egészítette ki.
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vényességi felügyelet során közreműködő szak
értőkre is alkalmazni kell.

(2)8 A Szerzői Jogi Szakértő Testület által 
adott szakvélemény díjazására külön jogszabály 
az irányadó.

20. §

(1) Ez a rendelet 1976. április 1. napján lép ha
tályba; rendelkezéseit a folyam atban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 
91954. (IX. 1.) IM, a 6/1961. (XII. 16.)‘ IM, a 
2/1966. (III. 27.) IM, az 1/1970. (II. 10.) IM, a 
3 1972. (V. 27.) IM számú rendelet, valam int a 
9 1974. (VII. 20.) IM számú rendelet 20—22. §-a 
hatályát veszti.

I. számú melléklet 

a 3 1976. (III. 15.) IM számú rendelethez9 

A szakértői munkadíjak

Díjszabás
Ft

ORVOSSZAKÉRTŐ

1. Élő személy megvizsgálása és szak- 
vélem ény előterjesztése 250

2. Szaktanácsadói díj, ha a szakértő a 
szaktanácsadót a vizsgálat egy részé
nek elvégzésére kérte  fel 100

3. Elmeállapot megvizsgálása és szakvé
lemény előterjesztése 250

4. Halottszemle (kivéve, ha a halott- 
szemlét nyomban boncolás követi) és 
szakvélemény előterjesztése 50

5. Orvosszakértői tevékenység a hely
színi szemlén, a bizonyítási kísérlet
ben és a gyanúsított kihallgatásánál 100

6. Boncolás és szakvélemény előterjesz
tése vagy csontvázlelet orvosszakértői 
vizsgálata 250

7. A laboratórium i vizsgálat és szakvé
lemény (szövettani, bakteriológiai, 
diatóma, alkohol, röntgen, tájékozó
dó jellegű toxikológiai vizsgálat stb.) 100

8. Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgá
lása. ha a vizsgálatot nem lehet az 
1—7. pontban felsorolt vizsgálatok 
valam elyikével együtt elvégezni 50

9. Orvosszakértői vélem ény iratok alap
ján 150

8 A 19. §-t (2) bekezdéssel a 7/1978. (VII. 29.) IM 
számú rendelet 6. §-a egészítette ki.

9 Az I. számú m elléklet szövege a 7/1978. (VII. 29.) 
IM számú rendelet 2. számú m ellékletével m egállapított 
szöveg.

D íjszabás
Ft

10. Vércsoportvizsgálat vérvétel alapján 
és szakvélemény előterjesztése a szár
mazás m egállapítása irán ti perekben
— a vércsoportok számától függetle
nül — szem élyenként

11. Krim inalisztikai vércsoportm eghatá
rozás és szakvélem ény előterjesztése 
szem élyenként és vércsoportonként

12. Ism ételt vércsoportvizsgálat újabb 
vérvétel alapján, m eghatározott egy 
vagy több (GM változatai stb.) vér
csoportra vonatkozóan szem élyen
ként és vércsoportonként

13. Szerostatisztikai vizsgálat, a vizsgált 
személyek számától függetlenül

14. Antropológiai vizsgálatokról össze
foglaló szakvélem ény előterjesztése, 
a vizsgált személyek számától függet
lenül

15. Alkoholelvonó (kényszerelvonó, kö
telező elvonó) kezelés elrendelése ese
tén:
— elmeszakorvos díja
— igazságügyi orvosszakértő, illető

leg belgyógyász szakorvos díja
—• igazságügyi alkohológus szakértő 

díja

16. Szakvélemény a bírósági tárgyalá
son — függetlenül a jelenlét időtar
tam ától

17. Jegyzőkönyvvezető díja az 1—7. 
pontban m eghatározott szakértői te
vékenységnél, ha a jegyzőkönyvveze
tőről nem a kirendelő szerv gondos
kodik —• függetlenül az időtartam tól

18. Boncmester (boncolósegéd) díja (pre- 
parálási teendők díja) a boncolásnál, a 
személyazonosításhoz holttestrészek, 
csontm aradványok előkészítése, ma- 
cerálása, megőrzésre való előkészíté
se stb.

19. Váladék vagy hullarészek vegyi vizs
gálat végett az Országos Igazságügyi 
Vegyészeti Intézetbe vagy más in té
zetbe küldése esetén a szükséges cso
magolás díja

20. A holttest ruházatának laboratórium i 
viszgálatra való előkészítése

21. Szakasszisztensi díj (az egyes szak
értői tevékenységhez szükséges 
asszisztensi, laboránsi m unkák díja
zása) ügyenként, a vizsgálatok szá
mától függetlenül

22. Fotótechnikus díja — ügyenként (az 
elkészített felvételek számától füg
getlenül)

500

50

50

100

500

150

120

150

150 

- 50

60

30

30

50

50
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Díjszabás
Ft

Díjszabás
F t

A BÜNÜGYI TECHNIKAI INTÉZET
ÁLTAL VÉGZETT SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉG
31. M etallográfiai vizsgálat (kireszelt szá

mok helyreállítása) 200
32. Nyomszakértői vizsgálat 250
33. Személynek fénykép alapján való 

azonosítása 350
34. Tárgynak fénykép alapján való azo

nosítása 150
35. Fizikai szakértői vizsgálat 500
36. Vegyészeti vizsgálat (a toxikológiai 

és az áruminőségi vegyvizsgálatok ki
vételével), öngyulladással és egyéb 
tűzesettel kapcsolatos vegyelemzés 500

37. Krim inalisztikai textilszakértői vizs
gálat 200

38. Személyazonosítás csontvázlelet alap
ján  300

VEGYÉSZETI SZAKÉRTŐ
51. Vegyészeti szakvélemény, tájékozódó 

jellegű gyors toxikológiai vizsgálat 
alapján 150

52. Hullarészek vegyvizsgálata és szak- 
vélem ény előterjesztése az Országos 
Igazságügyi Vegyészeti Intézet által 500

53. Vegyész szakértői tevékenység a 
helyszíni szemlén és a bizonyítási kí
sérletben 100

54. Szakvélemény a bírósági tárgyalá
son, függetlenül a jelenlét idő tarta
mától 150

MÉRNÖKSZAKÉRTŐ
61. Szakértői tevékenység a bírósági tá r

gyaláson kívül óránként 40

KÖNYVSZAKÉRTŐ
71. Szakértői tevékenység a bírósági tá r

gyaláson kívül óránként 40

PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐ
81. Szakértői vélem ény (az esetleges

teszt-vizsgálatokkal együtt) 150

ÍRÁS-, OKIRAT- ÉS OKMÁNYSZAKÉRTŐ
91. Okirat vagy más írás vizsgálata 50
92. Minden további okirat vagy más írás 

vizsgálata 30
93. Okirat vagy más írás grafikai, m ű

szeres, laboratórium i vizsgálata 100
94. Okirat vagy más írás technikai-vegy

szeres laboratórium i vizsgálata 200
95. Üti- és személyi okmányok komplex 

vizsgálata 500

96. Egyéb szakértői tevékenység a tá r
gyaláson kívül (pl. próbaírás, m in ta
felvétel, irattanulm ányozás, összeha
sonlító kísérleti anyag elkészítése) 
óránként 35

TÁRGYSZAKÉRTŐ
101. Bűnjel vagy egyéb tárgy vizsgálata 40
102. M inden további bűnjel vagy egyéb 

tárgy  vizsgálata 20
103. Lőfegyver vizsgálata lőpróbával 60
104. Fegyverszakértői vizsgálat balliszti

kai számításokkal vegyészeti úton 
vagy m űszerekkel 200

UJJNYOMSZAKÉRTŐ
111. U jjnyom at vizsgálata 200
112. M inden további u jjnyom at vizsgá

lata 80

EGYÉB SZAKÉRTŐK
121. Az előző pontokban nem em lített fel

sőfokú szakképzettséggel rendelkező 
szakértő — felsőfokú szakképzettsé
gének megfelelő — tevékenysége a 
bírósági tárgyaláson kívül óránként 40

122. Az em lített szakképzettséggel nem 
rendelkező szakértő tevékenysége a 
bírósági tárgyaláson kívül óránként 30

EGYÉB SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
131. Jelenlét a bírósági tárgyaláson — az 

orvos és vegyész szakértők kivételé
vel — (a tárgyaláson előadott szak- 
vélem ényért, ha az előző pontok kü
lön d íjtéte lt nem tartalm aznak, illető
leg a tárgyak értékének m egállapítá
sára alkalm azott szakértő — becsüs
— részére a tárgyak  szám ára tek in tet 
nélkül, továbbá a szakértő bevezeté
séért, a vélem ény kiegészítéséért, il
letőleg a tárgyalás megkezdéséig a 
bíróságon eltöltött időért)
két órát meg nem haladó időre 50
két órán túl, óránként 25

132. Üjabb (másod) szakértői vélem ény 
díja — ide nem értve az ism ételt 
vércsoportvizsgálatot újabb vérvétel 
alapján (12. pont) Az előző pontokban

foglalt díjtételek

A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK
FELÜLVIZSGÁLATA
141. A szakértői vélem ény felülvizsgála

táért, kiemelkedő felkészültséget 
megkívánó, több szakem ber bevoná
sával készült, testü leti (konzultatív) 
felülvizsgálati szakvélemény eseté
ben 1000
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II. számú melléklet a 3 1976. (III. 15.) IM számú rendelethez

232—90171—3512 Eü M Budapesti K linikák külső megbízások folyószámla
340—90171—4544 Eü M Debreceni K linikák külső megbízások folyószámla
240—90171— 1148 Eü M Pécsi K linikák külső megbízások folyószámla
280—90171— 1157 Eü M Szegedi K linikák külső megbízások folyószámla

III. számú melléklet a 3 1976. (III. 15.) IM számú rendeletéhez

Budapesti Rfk. 235—90100—9418. 1061 Bp. Népköztársaság u. 12
Baranya megyei Rfk. 235—90100—8486. 7601 Pécs
Bács-Kiskun megyei Rfk. 235—90100—8493. 6000 Kecskemét
Békés megyei Rfk. 235—90100—8503. 5600 Békéscsaba
Borsod megyei Rfk. 235—90100—8510. 3501 Miskolc
Csongrád megyei Rfk. 235—90100—8527. 6701 Szeged
Fejér megyei Rfk. 235—90100—8534. 8000 Székesfehérvár
Győr megyei Rfk. 235—90100—8541. 9002 Győr
H ajdú-B ihar megyei Rfk. 235—90100—8558. 4024 Debrecen
Heves megyei Rfk. 235—90100—8565. 3300 Eger
Komárom megyei Rfk. 235—90100—8572. 2800 Tatabánya
Nógrád megyei Rfk. 235—90100—8589. 3100 Salgótarján
Pest megyei Rfk. 235—90100—9205. 1062 Budapest
Somogy megyei Rfk. 235—90100—8596. 7400 Kaposvár
Szabolcs-Szatmár megyei Rfk. 235—90100—8606. 4400 Nyíregyháza
Szolnok megyei Rfk. 235—90100—8613. 5000 Szolnok
Tolna megyei Rfk. 235—90100—8620. 5100 Szekszárd
Vas megyei Rfk. 235—90100—8637. 9700 Szom bathely
Veszprém megyei Rfk. 235—90100—8644. 8200 Veszprém
Zala megyei Rfk. 235—90100—8651. 8900 Zalaegerszeg

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

és az Országos Vízügyi Hivatal 
elnökének 

8/1978. (V. É. 12.) BM—OVH számú

együttes utasítása
a Belügyminisztérium  

és az Országos Vízügyi Hivatal, 
valamint a szerveik közötti együttműködésről

A Belügym inisztérium  és a felügyelete alatt 
álló szervek, valam int az Országos Vízügyi Hiva
tal és a felügyelete a la tt álló szervek között a 
vízügyi feladatok ellátása során együttm űkö
désre — a M inisztertanács Tanácsi H ivatala el

nökének egyetértésével — kiadjuk az alábbi 
utasítást.

I.
Általános rendelkezések

1. §
A Belügym inisztérium  és a felügyelete alatt 

álló szervek, valam int az Országos Vízügyi Hiva
tal és a felügyelete a la tt álló vízügyi szervek a 
belügyi igazgatás és a vízügyi igazgatás egymás
sal kapcsolatos m unkájának összehangolása, a 
közrend és a közbiztonság védelme, továbbá a 
vízügyi szervek tevékenységének elősegítése ér
dekében a jelen utasításban foglaltak szerint 
együttm űködnek.

2. §
(1) Az 1. §-ban körülírt együttm űködés során 

a Belügym inisztérium
a) m iniszterhelyettesi rangú képviselője részt 

vesz az Országos Vízgazdálkodási Bizottság m un
kájában;
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b) a BM Országos rendőr-főkapitány köz- 
biztonsági és közlekedési helyettese vezetésével 
állandó Árvízvédelmi Bizottságot hoz létre;

c) kijelöli az árvíz-, illetőleg belvízvédekezés 
ügyeiben a készültség, illetőleg a védekezés idő
szakában, valam int azon kívül is a két főhatóság 
között közvetlen kapcsolatot fenntartó  tárcaösz- 
szekötőjét;

d) az árvíz-, illetőleg belvízvédekezési, vala
m int vízminőségvédelmi jelzések vételére rend
kívüli készültség esetén Árvízvédelmi Ügyeletet 
állít fel;

e) ellátja a rendőrségi, határőrizeti, tűzvédel
mi és egyéb rendészeti tevékenységet érintő 
koordinációs feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttm űködés ér
dekében az Országos Vízügyi Hivatal

a) kellő időben és kellő részletességgel tá jé
koztatja a Belügyminisztérium  illetékes képvi
selőjét az együttm űködés tárgyát alkotó ügy 
vagy feladat ellátásához szükséges minden víz
ügyi szabályozásról intézkedésről vagy annak 
tervéről, illetőleg az intézkedést igénylő vízügyi 
jellegű eseményről;

b) illetékes szervezeti egységei ú tján  folyam a
tosan együttm üködik a Belügyminisztérium  ille
tékes képviselőjével (szervezeti egységével).

3- §

(1) A 2. § (1) bekezdésében m eghatározott 
együttműködés keretében a Belügyminisztérium  
szervezeti egységei és a felügyeletük alá tartozó 
szervek az alábbi (2)—(4) bekezdésekben foglal
tak szerint járnak  el.

(2) A rendőrségi szervek hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátása során

a) a BM Országos Rendőr-főkapitányság Köz- 
biztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség és 
szervei a jogszabályokban m egállapított hatás
körükben :

— részt vesznek a Belügym inisztérium  ügy
körét érintő vízügyi jogszabályok előkészítésé
ben, illetőleg véleményezik azokat,

— közreműködnek a közrend és közbiztonság, 
valam int közlekedésrendészet képviseletében a 
vízügyi tevékenységgel kapcsolatos, az em lített 
kérdéseket érintő szakmai és propaganda-anya- 
gok kidolgozásában, valam int az em lített célok
kal összefüggő vízügyi szakpropaganda-tevé- 
kenységében,

— részt vesznek m inden olyan vízügyi főható
sági eljárásban (államigazgatási eljárás, koordi
nációk stb.), amely a Belügyminisztérium  ügy
körét érinti,

— közrem űködnek az árvíz- és a belvízvéde
kezés, valam int — szükség esetén — a vízminő
ségi kárelhárítás központi megszervezésében, és

irányítják  az abban résztvevő belügym iniszté
rium i felügyelet alá tartozó erők tevékenységét;

b) a BM Országos Rendőr-főkapitányság Igaz
gatásrendészeti Csoportfőnökség a jogszabályok
ban m egállapított hatáskörében

— részt vesz a határvizeket érintő nemzetközi 
vízügyi jogszabályok előkészítésében, illetőleg 
véleményezi azokat,

— a vízügyi szervek kérésére ellátja a ha tá r
vizeken szolgálatot teljesítő szem élyeket szolgá
lati hajósútlevelekkel, határátlépési igazolvá
nyokkal, rendkívüli árvízvédekezési készültség 
esetén a határátlépések engedélyezésénél köny- 
nyítéseket rendel el;

c) a rendőr-főkapitányságok, illetőleg rendőr- 
kapitányságok a hatáskörükben:

— szakhatóságként részt vesznek a vízügyi 
hatóságok által lefolytatott államigazgatási el
járásokban (vízjogi engedélyezés, vízügyi felü
gyelet), amelyek a Belügym inisztérium  ügykörét 
érintik,

— a vízgazdálkodási szabálysértések megelő
zésére, illetőleg a szabálysértések bekövetkezése 
esetén — feljelentésre vagy hivatalból — m egte
szik a szükséges intézkedéseket,

— gondoskodnak — szükség esetén — a vízi
létesítm ények, illetőleg a vizekhez kapcsolódó 
egyéb objektum ok őrzéséről, illetőleg folyam a
tosan ellenőrzik azok őrzését, valam int a rend
őrségi hatáskörbe tartozó esetekben a vízügyi 
őrszemélyzet m unkáját, ,

— összehangolják a területileg illetékes víz
ügyi igazgatósággal a szabad-fürdőhelyek kiala
kítására vonatkozó állásfoglalásukat,

— a közrend és a közbiztonság, valam int a 
közlekedésrendészet szempontjából ellenőrzik a 
vízjogi engedélyben biztosított jogosítványok 
(vízhasználatok, fa- és homok, illetőleg kavics
kitermelés stb.) gyakorlását, a kötelezettségek 
(korlátozások, tilalmak) m egtartását,

— rendőrhatósági szakértőként közrem űköd
nek a vízügyi tevékenységgel, illetőleg a víziköz
lekedéssel kapcsolatos eljárásokban,

— rendőrhatósági szakvélem ényt adnak a vízi 
utak kijelölésére (hajóútkitűzés), a vízi közleke
dés biztonságát szolgáló kitűzési jelek (jelzések) 
alkalm azására vonatkozóan,

— gondoskodnak a vízi u tak  jeleinek (jelzé
seinek), m űtárgyainak, azok m űködésének, he
lyének és állapotának folyamatos ellenőrzéséről,

— a közrend és a közbiztonság, valam int a 
közlekedés rendjének biztosítása érdekében, to
vábbá a vízügyi szervek m unkájának elősegí
tésére rendőri erőkkel közrem űködnek az árvíz- 
és a belvízvédekezés során, valam int — külön
leges esetekben, az Országos Vízügyi H ivatal fel
kérésére — a vízminőségi kárelhárításban;

d) a végrehajtó rendőri szolgálat — a kapott 
utasításnak megfelelően és annak keretében —
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ellátja a c) pontban em lített feladatokkal járó 
közvetlen szolgálati teendőket.

(3) A határőrizeti szervek hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátása során a ha tá rt alkotó, valam int 
a határ által átm etszett vizekkel, úgyszintén a 
határőrség működési területén  a (2) bekezdésben 
részletezett feladatokkal kapcsolatosan

a) az a) pontban em lített esetekben a BM Ha
tárőrség Országos Parancsnoksága,

b) a c) pontban felsorolt esetekben a terü leti
leg illetékes kerületi parancsnokságok,

c) a d) pontban foglalt szolgálati teendők ellá
tásában pedig a határőr-őrsök
járnak  el.

(4) A tűzoltóság hatáskörébe tartozó feladatok 
ellátása során

a) a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság a 
jogszabályban m egállapított hatáskörében köz
rem űködik a (2) bekezdés a) pontjában m egha
tározott feladatok ellátásában;

b) az állami tűzoltóság területi szervei a ha
táskörükben

— ellátják a vízügyi létesítm ények megelőző 
tűzvédelmi ellenőrzését,

— közrem űködnek az árvíz- és belvízvédeke
zés, valam int — felkérés esetén — a vízminő
ségi, kárelhárítás megszervezésében és a véde
kezésben,

— feladataik ellátásához létrehozzák a szük
séges műszaki bázisokat és azokat állandóan vé
dekezésre alkalmas állapotban fenntartják ,

— védekezés esetén a szükségnek megfelelően
— a vízügyi szervekkel való egyeztetés u tán  — 
riasztják a védekezésben résztvevő egységeiket;

c) az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok
— részt vesznek a közerő-brigádok vezetőinek 

kiképzésében, illetőleg továbbképzésében, a köz
erő-brigádok szervezésében, kiképzésében, ille
tőleg továbbképzésében,

— közreműködnek a közerő-brigádok árvíz- 
és belvízvédekezési, valam int vízminőségi kár- 
elhárítási m unkájának közvetlen vezetésében.

4. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében m eghatározott 
együttm űködésük keretében a vízügyi szervek 
az alábbiak szerint járnak  el:

a) az Országos Vízügyi Hivatal:
— vezetői szinten, vagy szervezeti egységei 

ú tján  a belügyi tárcaösszekötő ú tján  kellő mó
don tájékoztatja a Belügyminisztériumot, illető
leg szervezeti egységeit a hatáskörükbe tartozó 
ügyeket érintő vízügyi rendelkezésekről, a te r
vezett vagy végrehajto tt intézkedésekről, továb

bá az együttm űködés körét érintő bárm ely ese
m ényről vagy azok várható bekövetkezéséről,

— a határvizeken, illetőleg a határőrség m ű
ködési területén  a kétoldalú nemzetközi műszaki 
vegyesbizottsági (albizottsági) m egállapodások 
alapján végrehajtandó vízügyi (vízgazdálkodási) 
feladatokról a megállapodás jóváhagyását kö
vető 15 napon belül tájékoztatja  a BM H atárőr
ség Országos Parancsnokságát,

— árvíz- és belvízvédekezés időszakában — 
a védekezésre irányadó külön szabályok (II. fe
jezet) szerint — folyam atosan együttm űködik a 
belügyi tárcaösszekötővel;

b) a vízügyi igazgatóságok illetékességi te rü 
letükön

— m inden feltételt biztosítanak és m inden 
szükséges segítséget m egadnak (pl. speciális vízi
járm űvek, hírközlő berendezések stb. rendelke
zésre bocsátásával) a 3. §-ban felsorolt területi 
szerveknek a jelen utasításban m eghatározott 
feladataik ellátásához.

— árvíz- vagy belvízvédekezés időszakában — 
a védekezésre vonatkozó külön szabályok (II. fe
jezet) szerint — folyam atosan együttm űködnek 
a belügyi szervek terü leti összekötőjével;

c) a vízügyi őrszemélyzet köteles a hatáskö
rében eljáró rendőri, tűzoltó vagy határőr-szer
vet feladatkörének ellátásában tám ogatni, részé
re a szükséges felvilágosításokat megadni, s el
lenőrzési (intézkedési) tevékenységét elősegíteni.

(2) A m agyar—osztrák határon végrehajtandó 
vízgazdálkodási m unkákkal kapcsolatos ha tá r
m enti találkozók, helyszíni szemlék és a vízügyi 
célból történő határátlépések végrehajtásával 
kapcsolatosan — a további intézkedésig — az Or
szágos Vízügyi H ivatal és a BM Határőrség Or
szágos Parancsnoksága között 1974. évi m ájus hó 
30-án lé tre jö tt ideiglenes megállapodás az irány
adó.

II.

Az árvíz- és belvízvédekezés során való
együttműködésre vonatkozó külön szabályok

Általános szabályok

5- §

Az árvíz- és belvízvédekezés végrehajtására 
vonatkozóan a vízügyről szóló 1964. évi IV. tö r
vény 37—39. §-ait. az ezek végrehajtásáról szóló 
31/1964. (XII. 13.) Korm. számú rendelet 75—91. 
§-ait, valam int az Országos Árvíz- és Belvízvé
dekezési Szabályzat kiadásáról szóló 21/1971. (V. 
É. 22.) OVH számú utasítás rendelkezéseit a je
len utasításban foglalt kiegészítésekkel kell al
kalmazni.
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6- §
(1) Az árvíz- és belvízvédekezés országos irá

nyítása
a) a rendkívüli árvízvédekezési, illetőleg bel

vízvédekezési készültség beálltáig az Országos 
Vízügyi Hivatal elnökének,

b) a rendkívüli árvízvédekezési, illetőleg bel- 
vízvédekezési készültség tartam a ala tt az Or
szágos Vízügyi H ivatal elnökének, m int kor
mánybiztosnak.

c) különösen nagy veszély esetén a korm ány- 
bizottságnak
a hatáskörébe tartoznak.

(2) Az Országos Vízügyi H ivatal elnöke a vé
dekezés országos irányítását

a) bárm ely árvízvédelmi szakaszon vagy bel
vízvédelmi körzetben elrendelt 1—II. fokú 
készültség esetén az Árvízvédelmi és Folyam
szabályozási Főosztály,

b) fokozott védekezést igénylő III. fokú 
készültség esetén az országos műszaki irányító 
törzs
ú tján  gyakorolja.

(3) Rendkívüli készültség esetén a korm ány- 
biztos mellett, különösen nagy veszély esetén a 
kormánybiztos közvetlen irányításával korm ány- 
biztosi törzs működik.

7. §

(1) Az árvíz- és belvízvédekezés műszaki te
vékenységének ellátása az árvízvédelmi fővéd
vonalakon és az ezekhez csatlakozó m agasparto
kon, valam int a belvízrendszerekben a terü leti
leg illetékes vízügyi igazgatóság feladata.

(2) A vízügyi igazgatóság az árvíz- es belvíz- 
védekezés műszaki feladatait a veszélytől függő 
készültségi fokozatokban látja  el.

(3) A készültség fokozatai:

a) I. fokú készültség (figyelőszolgálat),

b) II. fokú készültség (védekezés),

c) III. fokú készültség (fokozott védekezés),

d) rendkívüli készültség.

8. §
(1) Az árvíz- és belvízvédekezés műszaki és ta 

nácsi államigazgatási feladatainak összehangolá
sát

a) a rendkívüli készültség bekövetkeztéig a 
vízügyi igazgató mellé kijelölt összekötők,

b) a rendkívüli készültség tartam a a la tt pedig 
az árvíz- és belvízvédelmi területi bizottságok 
látják  el.

(2) A területileg illetékes belügyi összekötőt a 
rendőrfőkapitányság vezetője jelöli ki. A terü leti 
bizottságban a Belügym inisztérium  képviselője 
a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság veze
tője, vagy az általa kijelölt főkapitányhelyettes.

N

A belügyi szervek feladatai

9. §

(1) Az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolat
ban a belügyi szervekre háruló terü leti feladatok 
összefogása, irányítása és a végrehajtás ellenőr
zése a rendőr-főkapitányság vezetőjének a fel
adata.

(2) A rendőr-főkapitányság vezetőjének a fel
adatok ellátása során szorosan együtt kell m ű
ködnie az árvíz- és belvízvédekezés műszaki 
teendőit irányító vízügyi igazgatóság vezetőjé
vel, a területi bizottság elnökével, valam int a vé
dekezésre k irendelt fegyveres erők, fegyveres 
testületek és tűzoltóság parancsnokával.

10. §

(1) A Belügym inisztérium ot

a) az Országos Vízügyi H ivatalnál az I—III. 
fokú árvíz- és belvízvédekezési készültség, vala
m int a kárhelyreállítás tartam a ala tt m egbízott 
(tárcaösszekötő),

b) a rendkívüli készültség tartam a ala tt a kor
mánybiztos m ellett az Országos Vízgazdálkodási 
Bizottságba kinevezett m iniszterhelyettes, kü
lönlegesen nagy veszély esetén a korm ánybizott
ságban a belügym iniszter képviseli.

(2) A Belügym inisztérium  m egbízottját (tárca
összekötőjét) a BM Országos rendőr-főkapitány 
közlekedési és közbiztonsági helyettese jelöli ki. 
A tárcaösszekötő szorosan együttm űködik

— árvízvédekezés esetén az OVH Árvízvédel
mi és Folyamszabályozási Főosztályának vezető
jével,

— belvízvédekezés és helyi vízkárelhárítás 
esetén az OVH Vízrendezési és Vízhasznosítási 
Főosztályának vezetőjével,

— vízminőségi kárelhárítás esetén pedig az 
OVH Környezetvédelm i Főosztályának vezetőjé
vel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában m eghatáro
zott esetekben a belügyi szervekre háruló fel
adatok egységes irányítására a Belügyminiszté
rium ban árvízvédelmi bizottság működik. A bi
zottság vezetője a BM Országos rendőr-főkapi
tány  közbiztonsági és közlekedési helyettese, 
tagjai:

— a BM anyagi- és technikai csoportfőnök,
— a BM Határőrség országos parancsnoka,
— a BM Tűzoltóság országos parancsnoka,
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— a BM Országos Rendőr-főkapitányság Köz- 
biztonsági Osztály vezetője,

— a BM Híradástechnikai Osztály vezetője.

Az együttműködés részletes szabályai

A védekezést megelőző időszakban

11. §
A vízügyi igazgató a belügyi szervek rendel

kezésére bocsátja m indazokat a terveket és b ir
tokában levő adatokat, amelyek az árvíz- és bel
vízvédekezéssel, valam int a helyi vízkárelhárí
tással (a továbbiakban: védekezés) kapcsolato
san a belügyi szervekre háruló területi feladatok 
ellátásához szükségesek.

12. §

(1) A belügyi szervekre háruló terü leti véde
kezési feladatok ellátásához a megyei rendőr-fő
kapitányság vezetője és a vízügyi igazgató — a 
megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottsága 
illetékes szakigazgatási szerve vélem ényének fi
gyelembevételével — tervet készít.

(2) A terv  egy példányát a rendőr-főkapitány
ság vezetője a BM Országos rendőr-főkapitány 
közbiztonsági és közlekedési helyetteséhez, a 
vízügyi igazgató pedig az Országos Vízügyi Hi
vatalhoz terjeszti fel.

(3) A tervet m inden év december 15-ig felül 
kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell, 
illetőleg ki kell egészíteni.

13. §

A rendőr-főkapitányság összekötője részt vesz 
a vízügyi igazgatóság által — a szükséghez ké
pest, évenként azonban legalább két alkalommal
— tarto tt összekötői értekezleten.

14. §

A belügyi szerveket m inden készültségi foko
zat elrendeléséről értesíteni kell.

15. §

A védekezés időszakában a belügyi szervek 
feladata:

a) a közrend, a közbiztonság m egerősítése és 
fenntartása, a társadalm i és személyi tulajdon 
fokozott védelme, a bűncselekmények, szabály- 
sértések megelőzése és felderítése, a védművek, 
a fontosabb vízilétesítm ények és m űtárgyak, va
lam int a védekezéshez használt anyagok őrzése, 
a figyelőszolgálatban való részvétel;

b) a közlekedési útvonalak kijelölése, lezárá
sa, a forgalom szervezése, irányítása és ellenőr
zése, a fontosabb szállítmányok kísérése;

c) a védekezéssel kapcsolatos tanácsi állam- 
igazgatási feladatok végrehajtásának karhata
lommal való biztosítása;

d) légijárm űvel való közreműködés a felderítő 
szolgálatban;

e) engedélyügyek soron kívüli intézése;

f) a h a tá rt alkotó és a ha tár által átm etszett, 
valam int a határm enti vizeken a védekezés fel
tételeinek és ellátásának határőrizeti és ha tár- 
rendészeti szem pontjából történő biztosítása;

g) a védekezésben résztvevő személyek határ- 
átlépésének, továbbá a védekezéshez szükséges 
anyagok, eszközök és felszerelési tárgyak  ha tá 
ron való átszállításának — a szomszédos állam 
illetékes szerveivel egyetértésben történő — 
könnyített módon való lehetővé tétele;

h) élet- és vagyonmentés, ha a védekezésre ki
rendelt közerők és katonai erők m ellett e rre  
szükség van;

i) lakott területeken és létesítm ényekben a 
vizek szivattyúzása, a fertőzött kutak víztelení
tése, ha erre  a területileg illetékes vízügyi szer
vek rendelkezésére álló szivattyúk nem bizo
nyulnak elegendőnek, vagy ezt a feladatot bár
milyen okból nem tud ják  ellátni;

j) a belügyi szervek hírközlő berendezései és 
eszközök használatának engedélyezése.

16. §

A rendkívüli készültség, továbbá a különösen 
nagy veszély beálltától annak m egszűntéig a BM 
Országos rendőr-főkapitány közbiztonsági és kö- 
lekedési helyettese az Országos Vízügyi Hivatal
hoz tárcaösszekötőt rendel ki, illetőleg tiszti 
ügyeletet létesít. A tárcaösszekötő és a tiszti 
ügyelet tagjai a BM Árvízvédelmi Bizottság ve
zetőjének vannak alárendelve.

17. §

(1) A rendőr-főkapitányság vezetője által k ije
lölt összekötőt az árvíz- és belvízvédekezés köz
pontjába, illetőleg a vízügyi igazgatóságra kell 
kivezényelni, a rendkívüli készültség és a külö
nösen nagy veszély tartam ára, illetőleg akkor, 
ha azt — a védekezés sajátos körülm ényeire te 
k in tettel •— a vízügyi igazgató kéri.

(2) Az összekötő feladatai:

a) állandó kapcsolatot ta r t az árvíz- és belvíz- 
védekezés műszaki irányítását ellátó vízügyi, il
letőleg a helyi v ízkárelhárítást végző tanácsi 
szakigazgatási szerv vezetőjével és az őt kiren
delő elöljárójával;

b) az elöljáró részére folyam atosan jelentést 
tesz az árvíz- és belvízveszély, valam int a véde
kezés helyzetéről, annak alakulásáról, a folya
m atba te tt vagy előkészítés a la tt álló műszaki, 
illetőleg államigazgatási tevékenységről;
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c) javaslatokat tesz a védekezés műszaki- és 
államigazgatási intézkedésével összhangban álló 
és a belügyi szervekre háruló feladatok végre
hajtására;

d) ny ilvántartja  a belügyi szervektől kiren
delt létszámot, az anyagi és technikai eszközö
ket, továbbá koordinálja a folyam atba te tt rend
kívüli intézkedéseket;

e) a készültség (veszély) elm últával javaslatot 
tesz az elrendelt rendkívüli intézkedések vissza
vonására.

18. §

(1) A védekezés irányításával megbízott víz
ügyi igazgatóság vezetője, illetőleg a területi bi
zottság elnöke, vagy helyettese a belügyi erők 
igénybevételét a területileg illetékes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányság vezetőjétől 
kérheti.

(2) A belügyi szervekre háruló feladatok ellá
tásához az egyes megyék, illetőleg a főváros te
rü letén  az erőknek és az eszközöknek — a hely
zet által m egkövetelt — átcsoportosítását a te 
rületileg illetékes rendőr-főkapitányság vezetője 
rendelheti el (őrsök, kmb megerősítése, ideigle
nes jelleggel őrsök, közlekedést ellenőrző kiren
deltségek felállítása stb.).

(3) Ha a belügyi erők és eszközök kirendelé
sével, illetőleg felhasználásával kapcsolatosan a 
rendőr-főkapitányság vezetője és a vízügyi igaz
gatóság vezetője, vagy a területi bizottság elnö
ke (helyettese) között nincs egyetértés, a vitás 
kérdéseket döntés végett a BM Országos Rend
őr-főkapitány közbiztonsági és közlekedési he
lyetteséhez, illetőleg az Országos Vízügyi Hiva
tal elnökéhez kell felterjeszteni.

(4) Ha a feladatok ellátása a helyi erők és esz
közök átcsoportosításával nem biztosítható, az 
Országos Vízügyi H ivatal elnökének (a korm ány- 
biztosnak) a kérésére a szükséges erők és eszkö
zök átcsoportosítására a Belügyminisztérium  il
letékes m iniszterhelyettese intézkedik.

19. §

(1) A rendőr-főkapitányságok a védekezési te
vékenységükről — az árvízvédekezési és belvíz
védekezési készültség' beálltától, annak megszű
néséig — a napi jelentésben, sürgős esetben azon
nal — tegyenek jelentést, a BM Főügyeletére. 
Ezt a jelentést az állandó tárcaösszekötő jelen
tésével kell összesíteni.

(2) A rendőr-főkapitányságoknak a védekezés
sel kapcsolatos jelentő szolgálata a BM Árvíz- 
védelmi Bizottság m egalakulása u tán a bizott
ság elnökének külön utasítása szerint történik.

(3) A rendőr-főkapitányságok vezetői az általuk 
kijelölt összekötők jelentéstételének rendszerét

úgy határozzák meg, hogy a területükön kiala
kult helyzetről m indenkor átfogó tájékozottság
gal rendelkezzenek.

20. §

Az árvíz- és belvízvédekezés során való 
együttm űködés további részletes szabályait — a 
jelen utasításnak megfelelően kidolgozott — 
belügyi, illetőleg közös együttm űködési tervek 
állapítják meg.

III.

Vegyes rendelkezések

21. §

A belügyi és a vízügyi szerveknek a jelen u ta
sításban m egállapított együttm űködésre vonat
kozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell 
a vízminőségi kárelhárítás során — az illetékes 
vízügyi szervek által szükség szerint igényelt — 
hasonló együttm űködésre is.

22. §

(1) Az utasítás hatálya az állami, az önkéntes 
és a vállalati tűzoltóság szerveire is kiterjed. A 
tűzoltóságra való alkalm azásának részletes sza
bályait a BM Tűzoltóság Országos Parancsnok
sága állapítja meg.

(2) A belügyi szervek jelen utasításban meg
határozott feladatainak végrehajtását a BM Or
szágos rendőr-főkapitány közbiztonsági és köz
lekedési helyettese — m int a BM Árvízvédelmi 
Bizottság vezetője —, az országos parancsnokok
kal. a BM anyagi és technikai csoportfőnökkel, 
a BM Országos rendőr-főkapitány igazgatás-ren
dészeti helyettesével, valam int a BM Híradás- 
technikai Osztály vezetőjével egyetértésben, in
tézkedéssel szabályozza.

(3) Az utasításnak a vízügyi szervek által tö r
ténő végrehajtásáról az Országos Vízügyi Hiva
tal elnöke intézkedik.

23. §

Ez az együttes utasítás közzététele napján lép 
hatályba. Egyidejűleg a belügyi és a vízügyi 
szervek együttm űködéséről szóló 06/1966. BM— 
OVH számú együttes utasítás hatályát veszti.

Benkei András s. k., Dr. Gergely István s. k.,
belügym iniszter állam titkár,

az Országos Vízügyi 
H ivatal elnöke
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A belügyminiszter
és a

Minisztertanács Tanácsi Hivatala 
elnökének 

1/1978. (BK 9.) BM—MTTH számú 
együttes irányelve

az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi 
irányításának továbbfejlesztéséről

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
szóló jogszabályok rendelkezéseinek egységes al
kalmazása, továbbá a tanácsi szerveknek az ál
lami tűzoltóság terü leti szervei (a továbbiakban: 
tűzoltóság) irányításával kapcsolatos feladatai 
hatékonyabb ellátása érdekében kiadjuk az 
alábbi

i r á n y e l v e t :

I.

Testületi szervek, tisztségviselők

1. A távlati fejlesztési tervek kidolgozása so
rán  azt is vizsgálni szükséges, hogy a term elési 
szerkezet korszerűsítése, illetőleg a település- 
hálózat fejlesztése hogyan befolyásolja a terü let 
tűzvédelmi helyzetének alakulását, és ezekkel 
összefüggésben szükség van-e új tűzoltóság lé
tesítésére vagy meglevő átszervezésére. Az ez
zel kapcsolatos terveket a BM Tűzoltóság Orszá
gos Parancsnoksággal (a továbbiakban: BM TOP) 
egyeztessék.

2. A középtávú és az éves tervek, illetőleg a 
költségvetés összeállítása során fordítsanak fo
kozott figyelmet a tűzoltóság működési feltéte
leinek javítására. Javasolják a helyi erőforrások 
hatékonyabb felhasználását. Tegyenek intézke
déseket a tűzoltóság építési beruházásai és szak- 
felszerelésekkel való ellátottsága területén  m u
tatkozó lem aradások pótlására, az erre vonatko
zó ütem tervet küldjék meg a BM TOP részére.

3. A tanácsi káderfejlesztési és utánpótlási te r
vek kidolgozása és végrehajtása során vegyék 
figyelembe az állami tűzoltóság vezetői káder
szükségletét is.

4. A tanács és a végrehajtó bizottság szükség 
szerint, de legalább tanácsciklusonként, számol
tassa be a tűzoltóparancsnokot a terü let tűz
védelmi helyzetéről és a tűzoltóság tevékenysé
géről. E tém át az igazgatási és jogi bizottság is 
szükség szerint tárgyalja  meg.

5. A tűzvédelem mel kapcsolatos kérdéseket 
tárgyaló tanácsi testületi, illetőleg megyei terv- 
gazdasági bizottsági üléseken a területileg ille
tékes állami tűzoltóparancsnok is vegyen részt.

6. A tanácsi szervek, tanácsi vállalatok és in
tézm ények testü letek  előtti beszám oltatása so
rán tűzvédelm i tevékenységüket is értékelni 
kell.

7. A tanács vb titkára  szükség szerint, de 
legalább félévenként kérjen tájékoztatást a tűz
oltóparancsnoktól a tűzvédelm i helyzetről és az 
esetleges problém ák megoldását kezdeményezze 
az illetékes szerveknél.

8. A tanács vb titkára  az általa ta rto tt vezetői 
megbeszélésekre a tűzoltóparancsnokot hívja 
meg.

9. A tanács vb titkára  ellenőrizze az igazga
tási feladatokat ellátó szakigazgatási szerv ve
zetőjének a hatósági ügyintézés felügyelete kö
rében a tűzoltóságnál végzett tevékenységét.

II.
Igazgatási feladatokat ellátó szakigazgatási 

szervek vezetői, járási hivatalok elnökei

10. A tűzvédelm i ágazati feladatok, továbbá a 
szabályzatokban, szakmai irányelvekben, intéz
kedésekben, elvi állásfoglalásokban és szakmai 
tájékoztatókban foglaltak érvényre ju tta tása  ér
dekében :

a) kísérjék figyelemmel az irányításuk alatt 
működő tűzoltóságnál, valam int az alsóbb szintű 
igazgatási feladatokat ellátó szakigazgatási szer
veknél a tűzvédelem m el és a tűzoltósággal kap
csolatos rendelkezések érvényesülését,

b) tegyenek javaslatot — szükség szerint — a 
felettes tűzoltóparancsnoknak, illetőleg a BM 
TOP-nak a tűzvédelemmel, tűzoltósággal kap
csolatos jogszabályok, rendelkezések módosítá
sára, indítványozzák a szabályozást igénylő kér
désekben rendelkezés kiadását.

11. A tanácsi testületek tűzvédelm et, illetőleg 
a tűzoltóságot érintő határozatainak előkészítése 
és végrehajtása érdekében:

a) adjanak segítséget a határozatok terveze
teinek kidolgozásához a tűzoltóságnak,

b) az igazgatási feladatok ellátására vonatkozó 
testületi döntésekről, valam int a felsőbb szintű 
szakigazgatási szervek által kiadott irányelvek
ről, elvi állásfoglalásokról rendszeresen tájékoz
tassák a tűzoltóságot.

12. A tűzoltóság ellátása és gazdálkodása te
rén:

a) a tanács költségvetési és fejlesztési tervei
nek kidolgozása során m űködjenek közre a tűz
oltóság igényeinek felm érésében, nyújtsanak 
segítséget a tűzoltóság igényei érvényesítéséhez,

b) segítsék a tűzoltóságot a tanácsi gazdálko
dás szabályainak alkalmazásában, kísérjék fi
gyelemmel a tervek megvalósulását,

c) m űködjenek közre a tűzoltóság pótelőirány
zat igényeinek kezdeményezésénél.
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13. A hatósági ügyintézés felügyelete során:
a) vizsgálják a hatósági és szakhatósági eljá

rás törvényességét, az államigazgatási jogalkal
mazás jogpolitikai elveinek érvényesülését,

b) ellenőrizzék a közérdekű bejelentések, ja
vaslatok és panaszok intézését, az ügyiratkeze
lést.

14. A tűzoltóság tagjaival kapcsolatos tanácsi 
hatáskörbe tartozó személyzeti feladatok végzése 
so rán :

a) a személyzeti, káder- és fegyelmi ügyek in
tézése során tartsanak  kapcsolatot a felettes 
tűzoltóparancsnokkal,

b) rendszeresen értékeljék  a tűzoltóság káder- 
és személyzeti m unkáját, erkölcsi-politikai, fe
gyelmi helyzetét,

c) ellenőrizzék a káderutánpótlási és iskoláz
tatási tervekben foglaltak végrehajtását,

d) adjanak segítséget a tűzoltóság továbbkép
zéséhez, különös tek in tette l az általános jogis
m eretre, az államigazgatási eljárás általános sza
bályaira, a jogalkalmazás jogpolitikai irányel
veire, valam int a gazdálkodással kapcsolatos fel
adatokra.

15. A tűzoltóság tevékenységének általános 
irányítása keretében 

a) a felettes tűzoltóparancsnok szakmai jóvá
hagyását követően hagyják jóvá a tűzoltóság 
éves m unkatervét, rendszeresen ellenőrizzék az 
abban foglaltak végrehajtását,

b) m unkaértekezleten értékeljék a tűzoltóság 
éves tevékenységét,

c) tájékozódjanak a tűzoltóság fontosabb 
intézkedéseiről, kísérjék figyelemmel —• törvé
nyességi szempontból — a tűzoltóság által ki
adott rendelkezéseket, a terü le t tűzvédelmi 
helyzetét, kérjenek tájékoztatást a jelentősebb 
tűzesetekről,

d) a tanácsi szervek részére ta rto tt értekezle
teikre — szükség szerint — hívják meg az ille
tékes tűzoltóparancsnokokat,

e) az alsóbb szintű tanácsi szerveknél végzett 
vizsgálatokba vonják be a tűzoltóságot is, közö
sen értékeljék a vizsgált tanácsi szerv m űkö
dési területének tűzvédelm i helyzetét és ez 
irányú tevékenységét,

f) a felettes tűzoltóparancsnokság által végzett 
vizsgálatok alapján m eghatározott feladatok 
végrehajtását kísérjék figyelemmel,

g) adjanak segítséget a tűzoltóságnak a felet
tes tűzoltóparancsnokságon történő beszámolta
tásra való felkészüléshez, egészítsék ki az anya
got a tűzvédelemmel, tűzoltósággal kapcsolatos 
feladataikról szóló beszámolóval, vegyenek részt 
a beszámoltatáson,

h) vegyenek részt a tűzoltóság értekezletein, 
egyéb rendezvényein.

16. Ez az együttes irányelv kiadása napján lép 
hatályba.

Ladvánszky Károly s. k., Dr. Raft Miklós s. k.,
r. vezérőrnagy a M inisztertanács

m iniszterhelyettes Tanácsi H ivatala
elnökhelyettese

538.
A járm űvezetéstől eltiltás körének kiterjesz

tésénél érvényesül a súlyosítási tilalom.

A Btk. 52/A §-a a járm űvezetéstől eltiltás fel
tételeit határozza meg. Ezt a m ellékbüntetést 
a jogszabály szerint engedélyhez kötött járm ű 
vezetésére vonatkozó közlekedési szabályok 
megszegésével vagy az azokban való jára tlan 
ság következtében bűncselekm ényt elkövetők
kel szemben kell, illetve lehet alkalmazni.

A Btk. 52/A §-ában írt járm űvezetéstől eltil
tás felöleli valam ennyi járm ű, illetve a járm ű- 
kategóriába foglalt járm ű vezetésének tilalm át.

A Btké-nak az 1971. évi 28. számú törvény- 
erejű  rendelet 77. §-ával m egállapított 19, A §-a 
(1) bekezdése szerint a bíróság kim ondhatja, hogy 
az eltiltás csak m eghatározott fa jtá jú  járm űre 
vonatkozik.

A Btké. 19/A §-a a járm űvezetéstől eltiltásnak 
azokat a részletszabályait tartalm azza, am elyek 
a m ellékbüntetés alkalm azásának m ódjára vo
natkoznak. A járm űvezetéstől eltiltás m ellék- 
büntetés jogi szabályozásán ezért a Btk. 52 A, 
52 ;B és a Btké. 19 A §-ában foglaltak együttesen 
értendők, és e m ellékbüntetés m ikénti alkalm a
zása szem pontjából is a felsorolt törvényhelyek 
előírásait együttes hatásukban kell figyelem be 
venni.

Ebből következően a törvényben m eghatáro
zott esetekben a büntetéskiszabási célok elérése 
végett szükséges bírói elemző tevékenységnek 
mind a m ellékbüntetés alkalmazhatóságának, 
mind az érvényesülési körének (a vasúti, légi, 
vízi, közúti járm űvezetésnek) a m egállapítására 
ki kell terjednie. A járm űvezetéstől eltiltás ki
mondása, annak egy vagy néhány járm űkate
góriára korlátozása egyaránt a szóban levő m el
lékbüntetés alkalm azását jelenti.

A Be. 241. §-ának (1) bekezdése szerint a  vád
lott terhére  szóló fellebbezés hiányában bünte
tését nem lehet súlyosítani. A (2) bekezdés érte l
mében a vádlott terhére  szóló fellebbezés a bű
nösség m egállapítására, a súlyosabb m inősítésre 
vagy a büntetés súlyosítására irányuló fellebbe
zés. Am ennyiben tehát az ügyész az első fokú 
ítélet ellen a vádlott te rhére  fellebbezést nem 
jelent be, a másodfokú bíróság a m ellékbüntetés 
időtartam ának, illetve érvényesülési körének a 
vádlott terhére  való m egváltoztatására nem jo
gosult.
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J o g s z a b á l y m u t a t ó
A M agyar Közlönyben 1978. július 1-től augusztus 31-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról

11/1978. (VII. 1.) BkM 

12/1978. (VII. 1.) BkM 

33/1978. (VII. 4.) MT rend.

1023 1978. (VII. 4.) Mt. h. 

35/1978. (VII. 6.) MT rend. 

4/1978. (VII. 6.) KPM —BM 

10/1978. (VII. 6.) PM 

3/1978. (VII. 7.) KM

36/1978. (VII. 13.) MT rend.

37/1978. (VII. 13.) MT rend.

2/1978. (VII. 13.) KipM 

6/1978. (VII. 14.) EüM

39/ 1978. (VII. 18.) MT rend. 

40/1978. (VII. 20.) MT rend.

7/1978. (VII. 21.) OM 

8/1978. (VII. 24.) ÉVM 

11/1978. (VII. 24.) PM 

1978. évi 12. tvr.

7/1978. (VII. 29.) IM 

41/1978. (VIII. 2.) MT rend. 

1024/1978. (VIII. 2.) Mt. h.

Az áruk  házhozszállításának egyes kérdéseiről

Az üzletek működési engedélyéről és a szakmai üzletkörökről

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és az Osztrák K öztársa
ság K orm ánya között Budapesten, az 1977. évi m ájus hó 2. nap
ján  aláírt, a vám kérdésekben történő együttm űködésről és köl
csönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Az Országos A tom energia Bizottság feladatáról, hatásköréről és 
szervezetéről

A tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javítószol
gálatáról

A közúti járm űvek forgalomba helyezésével és forgalomban ta r
tásával kapcsolatos egyes díjakról

A lakásépítő szövetkezeti biztonsági alap képzéséről és felhasz
nálásáról

A sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) 
Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 4/1959. 
(VI. 9.) MM számú rendelet módosításáról

A term ékforgalom ról szóló 33/1975. (XI. 29.) MT számú rende
let módosításáról

Az árszabályozásról szóló 56/1967. (XII. 19.) Korm. számú ren 
delet módosításáról

A kisipari m estervizsgáról

Az élelmiszerek élelmezésegészségügyi mikrobiológiai szennye
ződésének elhárításáról

A vállalati felügyeleti és belső ellenőrzésről

A M agyar Népköztársaság K orm ánya és az Afgán Köztársaság 
K orm ánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján 
aláírt, a légi járatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Az állami gondozottak és az intézeti elhelyezettek önálló élet
kezdésének tám ogatásáról

Az Országos Építésügyi Szabályzat egyes rendelkezéseinek mó
dosításáról

A forgalmi adóról és árkiegészítésről szóló 38/1973. (XII. 19.) PM 
számú rendelet módosításáról

A M agyar Népköztársaság Korm ánya és az Am erikai Egyesült 
Államok Korm ánya között Budapesten, 1978. évi m árcius hó 
17-én aláírt, a M agyar Népköztársaság és az Am erikai Egyesült 
Államok közötti kereskedelm i kapcsolatokról szóló M egállapodás 
kihirdetéséről

Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok módosítá
sáról

A beruházások rendjéről szóló 34/1974. (VIII. 6.) MT számú ren
delet m ódosításáról

A foglalkozási betegség m iatt m egrokkant egyes dolgozók kivé
teles kártalanításáról
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15/1978. (VIII. 2.) BkM 

8/1978. (VIII. 2.) MüM

14/1978. (VIII. 8.) PM

1025/1978. (VIII. 15.) Mt. h.

16/1978. (VIII. 17.) PM

18/1978. (VIII. 23.) PM

8/1978. (VIII. 25.) OM 

9/1978. (VIII. 25.) OM

A gyűjtőkereskedés gyakorlásáról

Az állami szerveket kártérítés címén terhelő egyes járadékoknak 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által történő folyósításáról

A személyhez fűződő jog m egsértőjével szemben kiszabott b ír
ság közérdekű célra történő felhasználásáról

A vállalati m unkarend időszakos változtatásának feltételeiről és 
m ódjáról

Az általános jövedelem adóról szóló 42 1971. (XII. 17.) Korm. 
számú rendelet végrehajtására kiadott 35/1971. (XII. 17.) PM 
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Az Országos Takarékpénztár részére vételre  felajánlott, személyi 
tulajdonban levő lakások vásárlásának és ú jraértékesítésének 
pénzügyi feltételeiről

Az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ m űködéséről és felada
tairól

Az idegen nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelv
vizsgáról

K iadja: Belügym inisztérium  T itkársága 

BM 78. 9. — 8477
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