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Törvényerejű rendelet

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 
1980. évi 12. számú 

törvényerejű rendelete
A Magyar Népköztársaság 

és az Osztrák Köztársaság között 
a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges 

határátlépések szabályozásáról a Budapesten, 
1979. évi február hó 6-án aláírt szerződés 

kihirdetéséről
(A megerősítési iratok cseréje Bécsben, az 

1980. évi m ájus hó 21. napján m egtörtént.)

1. § A M agyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köz

társaság között a vízgazdálkodási feladatok ellá
tásához szükséges határátlépések szabályozásá
ról szóló Budapesten, az 1979. évi február hó 
6-án aláírt szerződést e törvényerejű rendelet
tel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban em líte tt szerződés m agyar 
nyelvű szövege a következő:

S Z E R Z Ő D É S  
a Magyar Népköztársaság 

és az Osztrák Köztársaság között 
a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges 

határátlépések szabályozásáról

A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és 
az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke

attól az óhajtól vezettetve, hogy a határvi
déken végzett vízgazdálkodási feladatok ellátásá
nál a szükséges határátlépést egyszerűsítsék,
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elhatározták, hogy a határátlépések szabályo
zására szerződést kötnek és ebből a célból Meg
hatalm azottaikká kinevezték:

a M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa:
Kukk István rendőr vezérőrnagyot,
az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke:
dr. Johann Josef Denglert, az Osztrák Köz

társaság rendkívüli és m eghatalm azott nagykö
vetét a M agyar Népköztársaságban,

akik jó és kellő alakban talált m eghatalm a
zásaik kicserélése után a következőkben álla
podtak meg:

1. cikk
Azoknak a személyeknek, akik az állam ha

tárt a M agyar Népköztársaság és az Osztrák 
Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodá
si kérdéseinek szabályozásáról kötött egyez
ményből adódó feladatok ellátása céljából lé
pik át, rendelkezniük kell az A, illetőleg a B 
Melléklet szerinti Határátlépési Igazolvánnyal 
(a továbbiakban: Igazolvány). Különleges ese
tekben engedélyezni kell azoknak a személyek
nek a határátlépését is, akik a C, illetőleg a D 
Melléklet szerinti Névjegyzékben szerepelnek, 
amennyiben olyan személy kíséretében vannak, 
aki Igazolvánnyal rendelkezik.*

2. cikk

(1) Az Igazolványt a Szerződő Felek illetékes 
központi hatóságai öt évig terjedhető érvényes
séggel állítják ki, és az érvényességi ideje to
vábbi öt évre meghosszabbítható. Az Igazol
vány kiállításához és érvényességi idejének 
meghosszabbításához a másik Szerződő Fél ille
tékes központi hatóságának láttamozása szük
séges.

(2) Az Igazolvány kiállítása, érvényességi ide
jének meghosszabbítása, valam int láttamozása 
díj- és illetékmentes.

(3) A láttam ozást indokolás nélkül meg lehet 
tagadni és a m ár m egadott láttam ozást bárm i
kor vissza lehet vonni. Erről haladéktalanul ér
tesíteni kell a másik Szerződő Félnek azt a ha
tóságát, amely az Igazolványt kiállította. Ebben 
az esetben a kiállító hatóság az Igazolványt be
vonja.

3. cikk

(1) Az Igazolvány tulajdonosának joga van 
arra, hogy az 1. Cikkben m eghatározott felada
tok ellátására az állam határt bárhol átlépje és 
a másik Szerződő Fél felségterületén az állam
határtól számított 200 méterig, különösen indo
kolt esetben pedig 6 kilométerig terjedhető 
mélységben tartózkodjék.

* A m ellékleteket a M agyar Közlöny 1980. évi 48.
száma közli.

(2) Az utasforgalom számára m egnyitott ha
tárátkelőhelyen kívüli határátlépés és a másik 
Szerződő Fél felségterületén való, ezt követő 
tartózkodás csak napkeltétől a sötétedés beáll
táig történhet. Ez a rendelkezés nem vonatko
zik a term észeti csapás és az egyéb előre nem 
látható esemény m iatt szükségessé váló határ
átlépésre.

(3) Az utasforgalom számára m egnyitott ha
tárátkelőhelyen kívül tervezett határátlépésről a 
másik Szerződő Fél illetékes hatóságát legalább 
72 órával  előbb tájékoztatni kell, megjelölve a 
határátlépés helyét, időpontját és célját, vala
m int a tervezett tevékenység megkezdésének és 
befejezésének előrelátható időpontját. Ez a ha
tóság a saját állam ának illetékes határőrizeti 
szervét kellő időben értesíti. Természeti csapás 
vagy más előre nem  látható esem ény m iatt szük
ségessé váló határátlépésnél el lehet tekinteni 
az értesítési idő m egtartásától.

(4) Az Igazolványt a tulajdonosa köteles a 
Szerződő Felek illetékes szerveinek felhívásra 
ellenőrzés céljából bem utatni.

(5) Az Igazolvány elvesztését be kell jelen
teni a kiállító hatóságnak, amely erről értesíti 
azt a hatóságot, amely az Igazolványt látta
mozta. Az Igazolványnak a másik Szerződő Fél 
felségterületén való elvesztéséről ezen kívül ér
tesíteni kell az illetékes határőrizeti szervet is.

4. Cikk

Az Igazolvány tulajdonosa a személyi haszná
latra szükséges élelmiszereket, italokat, gyógy
szereket, dohányárukat és a szokásos útiholm i
kat vám- és engedélym entesen magával viheti.

5. Cikk

A Szerződő Felek kötelesek gondoskodni az 
Igazolvány tulajdonosának személyes védelmé
ről és biztonságáról, valam int arról, hogy a m a
gával vitt szolgálati felszerelésekkel és m unka
eszközökkel korlátozás nélkül rendelkezhessen.

6. Cikk

(1) A Névjegyzéket, amelyben legfeljebb 20 
személy szerepelhet, Ausztriában a járási köz
igazgatási hatóságok, M agyarországon pedig a 
Határőrség kerületparancsnokságai állítják ki. 
Ezt olyan személyek számára állítják ki, akiket
a m unkálatokba csak alkalomszerűen vonnak be.

(2) A Névjegyzékben szereplő személyeknek 
a határ átlépéséhez rendelkezniük kell a sze
mélyazonosságuk m egállapítására alkalmas hi
vatalos fényképes igazolvánnyal.

(3) A Névjegyzék kiállítása díj- és illeték- 
mentes.

(4) A Névjegyzék egy példányát az első ha
tárátlépéskor át kell adni a másik Szerződő Fél 
határőrizeti szervének. A másik Szerződő Fél 
által kiállított Névjegyzékben feltün tete tt sze-
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mélyek beléptetését indokolás nélkül meg lehet 
tagadni.

(5) A Névjegyzékben feltün te te tt személyek
nek a határátlépés és a másik Szerződő Fél 
felségterületén való tartózkodás tekintetében 
ugyanazok a jogai és a kötelezettségei, m int az 
Igazolvány tulajdonosának.

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes szervei és ha
tóságai az e Szerződésből adódó feladataik el
látása céljából közvetlenül érintkezhetnek egy
mással.

(2) Az e Szerződés 3. Cikkének (3) bekezdése 
szerinti értesítést adó vízügyi szervek elneve
zésének kölcsönös közlése a M agyar Népköztár
saság és az Osztrák Köztársaság között a ha tár
vidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozá
sáról kötött Szerződés 12. Cikke alapján létre
hozott m agyar—osztrák Vízügyi Vegyesbizott
ság útján  történik.

8. Cikk

(1) Ezt a Szerződést meg kell erősíteni. A 
megerősítő okiratok kicserélésére Bécsben ke
rül sor.

(2) E Szerződés a megerősítő okiratok kicse
rélését követő negyedik hónap első napján lép 
hatályba.

(3) E Szerződést diplomáciai úton írásban bár
mikor fel lehet mondani és a felmondást kö
vető hat hónap elteltével hatályát veszti. Fel
mondás nélkül is hatályát veszti, ha a M agyar 
Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság kö
zött a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek 
szabályozásáról szóló 1956. évi április hó 9. nap
ján aláírt egyezmény hatályát veszti.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek M eghatal
m azottai ezt a Szerződést aláírták és pecsétjük
kel látták el.

Készült Budapesten, az 1979. évi február hó 
6. napján, két eredeti példányban, m agyar és 
német nyelven, m indkét szöveg egyaránt hite
les.

A Magyar Az Osztrák
Népköztársaság köztársaság

(nevében: nevében:

Kukk István s. k., Dr. Johann Josef Dengler
s. k.,

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 
1980. évi szeptember hó 1. napjától kell alkal
mazni; végrehajtásáról a belügym iniszter gon
doskodik.

Losonczi Pál s. k., Uszta Gyula s. k.,
a M agyar Népköztársaság a M agyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
elnöke  titkára  helyett

Minisztertanácsi rendelet

A Minisztertanács 
33/1980. (VIII. 19.) számú 

rendelete
a fegyveres erők, a fegyveres testületek 

és a rendészeti szervek tagjainak a testületekkel 
szemben fennálló anyagi felelősségéről szóló 

7/ 1970. (IV. 1.) Korm. számú rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről

A M inisztertanács a 7/ 1970. (IV. 1. )Korm. 
számú rendeletet (a továbbiakban: R.) az aláb
biak szerint módosítja, illetőleg egészíti ki:

1. §
Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelke

zés lép:

,,1. § (1) A rendelet hatálya a fegyveres erők, 
a fegyveres testületek és a rendészeti szervek 
(a továbbiakban együtt: testületek) tagjainak a 
testülettel szemben fennálló anyagi felelősségé
re terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából 
testületi tagnak kell tekinteni az önkéntes rend
őrt, az önkéntes határőrt, az önkéntes tűzoltót 
és a M unkásőrség társadalm i állományú tag
ját is.”

2. §
Az R. 4—7. §-ai helyébe a következő rendel

kezések lépnek:
,,4. § Gondatlan károkozás esetén — az 5—7. 

§-ban foglaltak kivételével — a kártérítés a tes
tületi tag havi illetm ényének ötven százalékát 
nem haladhatja meg.

5. § Másfél havi illetm énye erejéig felel a 
testület felelős beosztású tagja, ha a k á rt a be
osztása ellátására, az anyagi-technikai eszközök 
kezelésére vagy az ellenőrzésre vonatkozó sza
bályok megsértésével okozta.

6. § (1) Hathavi illetm énye erejéig felel
a) a testületi tag a kirívóan súlyos gondat

lansággal, illetve a gondatlan bűncselekménnyel 
okozott kár esetén;

b) a testületnek — az illetékes m iniszter ál
tal m eghatározott — parancsnoki vagy más ma
gasabb beosztású tagja, ha a kárt a beosztásából 
fakadó szolgálati kötelezettségének m egsértésé
vel okozta.

(2) A hathavi illetm ény erejéig terjedő fele
lősség alkalmazása szempontjából gondatlan bűn- 
cselekménnyel okozott a kár akkor is, ha

a) a bíróság a testületi taggal szemben tárgya
láson megrovást (Btk. 71. §) alkalmazott;

b) a bűncselekm ényt vagy szabálysértést pa
rancsnoki fegyelmi jogkörben bírálták el, és en
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nek során a testületi tag felelősségét megállapí
tották ;

c) a szabálysértési hatóság a testületi taggal 
szemben m arasztaló határozatot hozott.

7. § Ha a gondatlan bűncselekmény vagy a 
szabálysértés m iatt az eljárást valamely jogsza
bályban m eghatározott ok m iatt — ideértve a 
m egrovásnak a 6. § (2) bekezdése a) pontjában 
nem em lített eseteit is — lefolytatni nem  lehe
tett, a parancsnok állapítja meg, hogy a kár a 
hathavi illetm ény erejéig terjedő felelősség m ér
téke szempontjából gondatlan bűncselekmény
nyel okozottnak m inősíthető-e.

3. §
Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö

vetkező rendelkezés lép:
„(5) A leltárhiányért való anyagi felelősséget 

a leltározás befejezését követő hatvan napon 
belül kell elbírálni és a kártérítési határozatot 
a testületi taggal közölni. A hatvan nap eltelte 
után a testületi tag a leltárhiányért anyagilag 
felelőssé nem tehető.”

4. §
Az R. 14. §-ának a) pontja helyébe a követ

kező rendelkezés lép:

,,a) a hadkötelezettség alapján katonai szolgá
latot teljesítő személy, az önkéntes rendőr, az 
önkéntes határőr, az önkéntes tűzoltó és a M un
kásőrség társadalm i állományú tag ja  esetében a 
honvédelmi kötelezettségüket teljesítők és hoz
zátartozóik egyes járandóságairól szóló külön 
jogszabályban a baleseti ellátás és nyugellátás 
alapjául m eghatározott összeget,”*
( . . . kell alapul venni.)

5. §
Az R. 15. §-ának (3) bekezdése az alábbiak 

szerint kiegészül:

,,(3) A kártérítés m érséklésének általában 
nincs helye, ha a károkozásból a testületi 
tag vagyoni előnyhöz ju to tt, vagy a károkozás 
egyébként szándékosan, illetve ittas állapotban 
történ t.”

6. §
(1) Ez a rendelet 1981. január 1-én lép ha

tályba, rendelkezéseit a folyam atban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.

(2) Felhatalm azást kap a honvédelmi minisz
ter, hogy az R.-nek és ennek a rendeletnek a
szövegét egységes szerkezetben közzétegye. 

Aczél György s. k.,
a  M inisztertanács elnökhelyettese

*Az 1/1976. (III. 31.) HM—EüM—PM számú együttes 
rendelet 7. §-a szerint 1900 Ft.

A fegyveres erők, a fegyveres testületek 
és a rendészeti szervek tagjainak 

a testületekkel szemben fennálló anyagi 
felelősségéről szóló 7/1970. (IV. 1.) Korm. 

számú rendeletnek a módosítása 
tárgyában kiadott 

33/1980. (VIII. 19.) MT számú 
rendelettel egységes szerkezetbe 

foglalt szövege

Általános rendelkezések

1. §
(1) A rendelet hatálya a fegyveres erők, a 

fegyveres testületek és a  rendészeti szervek (a 
továbbiakban együtt: testületek) tagjainak a tes
tülettel szemben fennálló anyagi felelősségére 
terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából tes
tületi tagnak kell tekinteni az önkéntes rendőrt, 
az önkéntes határőrt, az önkéntes tűzoltót és a 
Munkásőrség társadalm i állom ányú tag já t is.

2. §
Nem terjed  ki a testületi tag felelőssége a 

kárnak, illetve hiánynak arra a részére, amely 
a testület közrehatása folytán keletkezett.

Felelősség a vétkes károkozásért

3. §
Ha a testületi tag a testü letnek szolgálatban 

vagy azzal összefüggésben vétkesen kárt okoz, 
anyagi felelősséggel tartozik.

4. §
Gondatlan károkozás esetén — az 5—7. §-ban 

foglaltak kivételével — a kártérítés a  testületi 
tag havi illetm ényének ötven százalékát nem 
haladhatja meg.

5. §
Másfél havi illetm énye erejéig felel a testület 

felelős beosztású tagja, ha a kárt a beosztása el
látására, az anyagi-technikai eszközök kezelé
sére vagy az ellenőrzésre vonatkozó szabályok 
m egsértésével okozta.

6. § 
(1) Hathavi illetm énye erejéig felel
a) a testü leti tag a kirívóan súlyos gondat

lansággal, illetve a gondatlan bűncselekménnyel 
okozott kár esetén;

b) a testületnek — az illetékes m iniszter ál
tal m eghatározott — parancsnoki vagy más m a
gasabb beosztású tagja, ha a kárt a beosztásából 
fakadó szolgálati kötelezettségének m egsértésé
vel okozta.
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(2) A hathavi illetm ény erejéig terjedő fe
lelősség alkalmazása szempontjából gondatlan 
bűncselekménnyel okozott a kár akkor is, ha

a) a bíróság a testületi taggal szemben tá r
gyaláson megrovást (Btk. 71. §) alkalmazott;

b) a bűncselekményt vagy szabálysértést pa
rancsnoki fegyelmi jogkörben bírálták el, és en 
nek során a testületi tag felelősségét megálla
pították;

c) a szabálysértési hatóság a testületi taggal 
szemben marasztaló határozatot hozott.

7. §
Ha a gondatlan bűncselekmény vagy a sza

bálysértés m iatt az eljárást valamely jogszabály
ban m eghatározott ok m iatt — ideértve a meg
rovásnak a 6. § (2) bekezdés a) pontjában nem 
em lített eseteit is — lefolytatni nem lehetett, a 
parancsnok állapítja meg, hogy a kár a hatha
vi illetmény erejéig terjedő felelősség m értéke 
szempontjából gondatlan bűncselekménnyel oko
zottnak minősíthető-e.

8. §
Szándékos károkozás esetén a testületi tag a 

teljes kár erejéig felel.

9. §
(1) Ha a kárt többen, együttesen, gondatla

nul okozták, vétkességük arányában felelnek.
(2) Ha a kárt többen, együttesen és szándé

kosan okozták, felelősségük egyetemleges.

Felelősség vétkességre tek in te t nélkül
10 . §

(1) Teljes felelősséggel tartozik a testületi tag 
a jegyzék vagy elism ervény alapján visszaszol
gáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett 
olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, ame
lyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan 
használ vagy kezel.

(2) Teljes felelősséggel tartozik a pénztáros, 
pénzkezelő és értékkezelő az általa kezelt pénz, 
értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

(3) Az (1)—(2) bekezdésekben m eghatározott 
esetekben a testületi tag az anyagi felelősség 
alól csak akkor m entesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiányt elháríthatatlan  külső ok idézte elő.

(4) Ha a dolgot többen, együtt vették át, il
letm ényük arányában felelnek.

(5) Ha a megőrzésre átadott dolog m egron
gálódik vagy megsemmisül, a testületi tag fe
lelősségét a vétkességi felelősségre m egállapított 
szabályok szerint kell elbírálni. Ebben az eset
ben azonban a vétlenség bizonyítása a testületi 
tagot terheli.

11. §

(1) A raktáros és anyagkezelő a kezelésére 
átadott és átvett anyagokban keletkezett leltár
hiányért egyhavi illetm énye erejéig felel.

(2) Ha az anyagot többen, együttesen kezelik, 
illetm ényük arányában felelnek.

(3) Az illetékes m iniszter a raktározás rend
jének bizonyítása érdekében, a sajátos viszo
nyokra figyelemmel, a testületi tag felelősségé
nek felső h a tá rá t az (1) bekezdésben megjelölt 
felelősségnél m agasabban is m egszabhatja; a 
felelősség felső határa azonban ilyenkor sem ha
ladhatja meg a testületi tag három  havi illet
m ényét.

(4) Ha a testü leti tag olyan beosztásban tel
jesít szolgálatot, ahol az á tvett anyagokat ál
landóan egyedül kezeli, a felelősség felső ha
tára a leltárhiány teljes összegében is megszab
ható.

(5) A leltárhiányért való anyagi felelősséget 
a leltározás befejezését követő hatvan napon 
belül elbírálni és a kártérítési határozatot a tes
tületi taggal közölni kell. A hatvan nap eltelte 
után a testületi tag a leltárhiányért anyagilag 
felelőssé nem tehető.

(6) A leltárh iányért való felelősség részletes 
szabályait az illetékes m iniszterek saját hatás
körükben állapítják meg.

12. §
Illetm ény és az ezzel egy tek in tet alá eső 

pénzösszegek téves kifizetése esetén a testületi 
tagot a visszafizetési kötelezettségről a felvétel
től szám ított hatvan napon belül írásban kell 
értesíteni. E határidő elm ulasztásával a testületi 
tag visszafizetésre csak akkor kötelezhető, ha a 
kifizetés helytelenségéről tudott, vagy a téves 
kifizetést maga idézte elő.

A kártérítés kiszabása és a hiány m egtérítte
tése.

13. §

A kár összegét
— a dolog m egrongálása esetén a kijavításra 

fordított kiadás és a kijavítás ellenére fennm a
radó esetleges értékcsökkenés,

— a dolog megsemmisülése vagy használha
tatlanná válása esetén a beszerzési érték,

— a dolog hiánya vagy eltulajdonítása ese
tén a fogyasztói ár, ennek hiányában pedig a 
beszerzési érték figyelembevételével kell meg
állapítani.

14. §

A kár és a hiány m egtéríttetésénél (a további
akban együtt: a kártérítésnél) havi illetm ény
ként

a) a hadkötelezettség alapján katonai szolgá
latot teljesítő személy, az önkéntes rendőr, az 
önkéntes határőr, az önkéntes tűzoltó és a 
Munkásőrség társadalm i állományú tagja ese
tében a honvédelmi kötelezettségüket teljesítők 
és hozzátartozóik egyes járandóságairól szóló
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külön jogszabályban a baleseti ellátás és nyug
ellátás alapjául m eghatározott összeget,*

b) az a) pontban nem  em líte tt testületi tagok 
esetében pedig a károkozás, illetve a hiány 
m egállapításának hónapjában esedékes illetm é
nyeket
kell alapul venni.

15. §
(1) A kártérítést a rendelet szerint kiszabha

tó m értéknél alacsonyabb összegben is meg le
het állapítani, illetve annak kiszabását mellőz
ni is lehet, ha az eset összes körülm ényei kel
lően indokolják és az a társadalm i tulajdon 
megóvására irányuló nevelés érdekeit nem 
sérti.

(2) A 10. § (1)—(2) bekezdéseiben m eghatáro
zott felelősség körében mérséklés alkalmazásá
nak csak rendkívüli m éltánylást érdemlő eset
ben van helye.

(3) A kártérítés m érséklésének általában 
nincs helye, ha a károkozásból a testü leti tag 
vagyoni előnyhöz ju to tt, vagy a károkozás 
egyébként szándékosan, illetve ittas állapotban
történt.

(4) A kiszabott kártérítés is m érsékelhető, ha 
a kártérítésre kötelezett körülm ényeiben olyan 
m éltányolható változás következett be, am elyet
a kártérítési kötelezettség m egállapítása során 
nem lehetett figyelembe venni.

(5) M éltánylást érdemlő személyi körülmé
nyekre tekintettel engedélyezni lehet a kártérí
tés részletekben történő megfizetését is.

16. §
(1) Az illetékes parancsnok a kár vagy hiány 

(a továbbiakban együtt: kár) felfedezése után 
haladéktalanul köteles intézkedni a kár össze
gének és a károkozó kilétének m egállapítására.

(2) A kár összegének és a károkozó kilétének 
m egállapításától szám ított hatvan napon belül 
a parancsnok az anyagi felelősségre vonásról 
írásbeli határozattal köteles dönteni. A határo
zatot meg kell indokolni.

(3) Ha a károkozás m iatt büntető eljárás in
dul, a kártérítési igényt a büntető eljárásban 
kell érvényesíteni.

(4) Ha a büntető eljárás során a kártérítési 
igényt érdemben nem bírálták el, az anyagi fe
lelősségre vonásról a jogerős határozat kézhez
vételétől szám ított hatvan napon bel kell dön
teni.

17. §
A kártérítési eljárásban a testületi tagot meg 

kell hallgatni és lehetővé kell tenni, hogy vé
dekezését részletesen előadhassa.

* Az 1/ 1976. (III. 31.) HM—EüM—PM számú együttes 
rendelet 7. §-a szerint 1900 Ft.

18. §

(1) A kártérítésre kötelezett testületi tag az 
első fokú határozat ellen — annak kézbesítésé
től szám ított tizenöt napon belül — az elöljáró 
parancsnokhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbe
zésnek a határozat végrehajtására halasztó ha
tálya van.

(2) A fellebbezési határidő elm ulasztása ese
tén a testületi tag m ulasztását kim entheti, ha 
bizonyítja, hogy a mulasztás önhibáján kívül 
történt.

(3) Az elöljáró parancsnok a fellebbezést ha t
van napon belül írásbeli határozattal köteles el
bírálni. A határozatot meg kell indokolni.

(4) A jogerős határozat további fellebbezéssel 
vagy bírósági úton nem tám adható meg.

A kártérítés levonása, végrehajtása

19. §

(1) A jogerősen m egállapított kártérítést a 
testületi tag illetm ényéből a bírósági végrehaj
tás szabályainak megfelelő m értékben és sor
rendben kell levonni.

(2) Ha az illetm ényből a kártérítést nem le
het levonni, a behajtás

a) a bíróság által m egítélt kártérítés esetében 
a bírósági végrehajtás szabályai,

b) a parancsnok által kiszabott kártérítés 
esetében az adóbehajtásra vonatkozó szabályok 
szerint történik.

(3) M éltánylást érdemlő személyi körülm é
nyekre tekintettel a levonást az illetékes pa
rancsnok elhalaszthatja, a végrehajtást pedig 
felfüggesztheti.

A meg nem térülő kár leírása és törlése

20. §

Az e rendelet alapján meg nem térülő káro
kat leírással, illetve törléssel kell rendezni. En
nek részletes szabályait az illetékes m iniszterek 
saját hatáskörükben állapítják meg.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

21. §

(1) Az e rendelet alapján fennálló anyagi fe
lelősség három év alatt évül el.

(2) A bűncselekménnyel okozott kárért fenn
álló anyagi felelősség öt év alatt, ha pedig a 
büntető eljárás m egindítására m eghatározott 
elévülési idő ennél hosszabb, ennek megfelelő 
idő alatt évül el.

(3) Az anyagi felelősség érvényesítésére irá
nyuló írásbeli intézkedés, valam int a felelősség
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elismerése az elévülést megszakítja. Az elévü
lés megszakadása u tán  az elévülési idő újból 
kezdődik.

22. §

Felhatalm azást kap a honvédelmi m iniszter, 
a belügyminiszter, a pénzügym iniszter és az 
igazságügyminiszter, valam int a M unkásőrség 
országos parancsnoka, hogy a testü leti tagok
nak a testülettel szemben keletkezett illetm ény- 
előleg, lakbér, kölcsön, illetve ezekkel egy te 
kintet alá eső tartozásai érvényesítését és be
hajtását hatáskörében szabályozza.

23. §

(1) Ez a rendelet 1981. január 1-én lép ha
tályba, rendelkezéseit a folyam atban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.**

(2) A rendelet végrehajtásáról a 22. §-ban fel
sorolt m iniszterek, illetve a M unkásőrség orszá
gos parancsnoka gondoskodnak.

A Minisztertanács 
34/1980. (VIII. 28.) számú 

rendelete
a Magyar Népköztársaság Kormánya 

és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 
a bűnügyi rendészeti és közlekedésrendészeti 
együttműködésről szóló Bécsben, az 1979. évi 

november hó 27-én aláírt egyezmény 
kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegy
zékváltás az 1980. évi július hó 22. napján meg
történt.)

1. §

A M inisztertanács a M agyar Népköztársaság 
Korm ánya és az Osztrák Köztársaság Korm á
nya között a bűnügyi rendészeti és közlekedés- 
rendészeti együttműködéséről szóló Bécsben, 
az 1979. évi november hó 27-én aláírt egyez
m ényt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az egyezmény m agyar nyelvű szövege a kö
vetkező :

** A 7/1970. (IV. 1.) Korm. számú rendelet 1970. jú li
us 1-én lépett hatályba. A 33/1980. (VIII. 19.) MT szá
mú rendelettel egységes szerkezetben csak 1981. január 
1-től alkalm azható, addig változatlanul az a laprende
let van hatályban.

, , E G Y E Z M É N Y  
a Magyar Népköztársaság Kormánya 

és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 
a bűnügyi rendészeti és a közlekedésrendészeti 

együttműködésről
A M agyar Népköztársaság Korm ánya 

és
az Osztrák Köztársaság K orm ánya

attól az óhajtól vezetve, hogy a bűnügyi rendé
szeti és a közlekedésrendészeti együttm űködést 
a Szerződő Felek bűnügyi rendészeti és közle
kedésrendészeti szervei között m egkönnyítsék 
és szorosabbá tegyék,

a következőkben állapodtak meg:

Első Fejezet 
Általános rendelkezések

1. Cikk

A Szerződő Felek kötelezik m agukat, hogy az 
Egyezmény rendelkezései szerint bűnügyi ren 
dészeti és közúti közlekedésrendészeti jogse
gélyt nyújtanak egymásnak.

2. Cikk

A jogsegély teljesítésére megkeresés alapján 
kerül sor. A Szerződő Felek megkeresés nélkül 
is jogsegélyt nyújtanak egymásnak, ha feltéte
lezhető, hogy a másik Szerződő Fél ebben ér
dekelt.

3. cikk

(1) A megkeresés teljesítése során a m egke
resett állam jogát kell alkalmazni. Kérelem re 
azonban a megkereső állam ettől eltérő eljárá
si szabályait is alkalmazni lehet, am ennyiben 
ezek a m egkeresett állam jogával összeegyez
tethetők.

(2) A bűnügyi rendészeti és a közúti közle
kedésrendészeti szervek hatáskörére a tevé
kenységüket meghatározó belső jogszabályok 
irányadók.

4. Cikk

(1) Nem kerül sor jogsegély nyújtására annyiban 
, am ennyiben a m egkeresett Szerződő 

Fél megítélése szerint a megkeresés teljesítése 
az állam felségjogait csorbítaná, a biztonságát 
vagy más lényeges érdekeit veszélyeztetné, 
vagy ha a jogrendszerének alapelveibe ü t
köznék.

(2) Az Egyezmény rendelkezései nem érintik 
a Szerződő Feleknek azokat a kötelezettségeit, 
amelyeket más két, vagy többoldalú szerződé
seik tartalm aznak.
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5. Cikk

A jogsegély során felm erült költségeket a 
Szerződő Felek maguk viselik.

Második Fejezet 

Bűnügyi rendészeti jogsegély

6. Cikk

A bűnügyi rendészeti jogsegély az Egyez
mény alkalmazása körében különösen a követ
kezőket foglalja magában:

1. kölcsönös tájékoztatás azokról a körülm é
nyekről, amelyek ism erete hozzájárulhat 
bírósági úton büntetendő cselekmény megelő
zéséhez, felderítéséhez, vagy az ilyen cselek
ményre vonatkozó gyanú tisztázásához;

2. olyan személyek tartózkodási helyének fel
kutatása, akik a másik Szerződő Fél államának 
területén bírósági úton büntetendő cselekmény 
elkövetésével gyanúsíthatok, valam int akik on
nan eltávoztak vagy ott eltűntek, am ennyiben 
fennállhat annak lehetősége, hogy bírósági 
úton büntetendő cselekmény áldozatává váltak;

3. olyan személyek tartózkodási helyének fel
kutatása, és ideiglenes feltartóztatása, akik bí
rósági úton büntetendő cselekmény elkövetése 
m iatt előzetes letartóztatásból, illetőleg a bün
tetés végrehajtása vagy szabadságelvonással 
járó megelőző intézkedés során megszöktek;

4. a nevelésükre jogosítottak kérelmére, a 
bűnmegelőzés céljából az intézetből megszökött 
növendékek és elmebetegek, valam int kiskorú
ak tartózkodási helyének kinyomozása és ideig
lenes feltartóztatása;

5. a 2—4. pontokban em lített személyek sze
mélyazonosságának m egállapítására irányuló 
eljárásban való közreműködés, ide értve a 
fényképek és ujjlenyom at-lapok m egküldését
is;

6. az olyan tárgyak utáni kutatás, am elyekre 
nézve vagy amelyekkel a másik Szerződő Fél 
államának területén bírósági úton büntetendő 
cselekményt követtek el, valam int azok bizto
sítása;

7. szakmai tájékoztatás a kölcsönösen érdek
lődésre számot tartó  területeken, m int például 
a krim inalisztikai és a bűnmegelőzési módsze
rek, a bűncselekmények elkövetésében bekö
vetkezett változások, valam int a bankjegyha
misítás és a kábítószerekkel kapcsolatos bűn- 
cselekmények elleni küzdelemben szerzett ta 
pasztalatok.

7. cikk

Bűnügyi rendészeti jogsegély nyújtására ke
rül sor az ism eretlen holttestek azonosítása te
kintetében is.

8. Cikk

Nem kerül sor bűnügyi rendészeti jogsegély 
nyújtására, am ennyiben a M agyar Népköztár
saság és az Osztrák Köztársaság között megkö
tö tt bűnügyi jogsegélyszerződés rendelkezései 
alkalmazhatók.

9. Cikk

Nem kerül sor bűnügyi rendészeti jogsegély 
nyújtására, ha

1. a megkeresés politikai, katonai vagy pénz
ügyi jellegű bűncselekm ényre vagy olyan cse
lekm ényre vonatkozik, am elynek tárgya kizá
rólag a devizarendelkezések, egyedárusági sza
bályok vagy az áruk kivitelére, behozatalára 
vagy átszállítására, vagy az árugazdálkodásra 
vonatkozó előírások megszegése;

2. a megkeresés olyan büntetendő cselekmé
nyekre vonatkozik, amely a m egkeresett Szer
ződő Fél állam ának területén  bírósági úton nem
büntethető.

10. cikk

A jogsegély kérelem alapján a m egkeresett 
Szerződő Fél szervei a saját állam uk területén 
szükség esetén a felvilágosítást adó személye
ket m eghallgathatják és más nyomozási intézke
déseket tehetnek.

11. Cikk

A tényállás tisztázása érdekében, valam int 
szakmai tájékoztatás és segítségnyújtás céljá
ból a másik Szerződő Fél szervei az erre nézve 
létrejö tt egyetértés esetén jelen lehetnek a fel
világosítást adó személy vagy a szakértő meg
hallgatásánál, a tanúk szembesítésénél, a hely
színi szemlén, a személyazonosításnál és a bon
colásnál, azonban eljárási cselekményeket nem 
végezhetnek.

12. Cikk

A bűnügyi rendészeti jogsegéllyel kapcsola
tos ügyekben a kölcsönös tájékoztatásra és m in
den írásbeli érintkezésre a M agyar Népköztársa
ság Belügyminisztériuma és az Osztrák Köztár
saság Szövetségi Belügyminisztériuma között 
közvetlenül kerül sor.

13. Cikk

(1) A kölcsönös tájékoztatás, az ügy sürgős
ségétől és fontosságától függően, szóban vagy 
írásban történik. M inden esetben kérni lehet 
szóbeli megkeresés írásbeli megerősítését. Az 
iratok vagy tárgyak közvetlen átadására, ennek 
előzetes közlése u tán  a Hegyeshalom—Nickels- 
dorfi közúti határátkelőhelyeken vagy a he
gyeshalmi pályaudvaron kerül sor. Egyes ese-
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tekben más határátkelőhely igénybevételében 
is meg lehet állapodni.

(2) Az egyik Szerződő Fél szervei által bizal
masnak m inősített tájékoztatásokat a másik 
Szerződő Fél szerveinek ugyanígy kell kezel
niük.

14. Cikk

A Szerződő Felek haladéktalanul értesítik 
egymást

1. az olyan eltűnt személyekről, akikről fel
tételezhető. hogy holttestüket a másik Szerző
dő Fél államának területén  levő vizekben meg
találhatták  vagy azok oda kerülhettek,

2. az ezekben a vizekben feltalált vagy onnan 
kikerült holttestekről, ha feltételezhető, hogy 
azok a másik Szerződő Fél állam ának terü leté
ről származnak.

15. Cikk

(1) A Szerződő Felek a 14. Cikk eseteiben 
kölcsönösen átadják egymásnak

a) az eltűnt személy pontos, lehetőleg fény
képpel is ellátott leírását;

b) a holttest feltalálásáról készült, lehetőleg 
fényképekkel is ellátott feljegyzést, az azono
sítás szempontjából jelentős ismérveket, ruha
darab- és haj m intát, valam int a fogazat leírá
sát;

c) a holttestnél talált tárgyak jegyzékét;
d) a boncolási jegyzőkönyvet.

(2) Az (1) bekezdés a)—c) pontjaiban em lített 
adatokat közös, m agyar és ném et nyelven készí
te tt form anyom tatványok felhasználásával kell 
átadni.

16. Cikk

A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél meg
keresése alapján lehetővé teszik, hogy a felis
merő tanúk az azonosítási eljárás céljából a 
helyszínen haladéktalanul megjelenhessenek. A 
határ átlépéséhez ebben az esetben a személy- 
azonosság m egállapítására alkalmas hivatalos 
fényképes igazolvány is elegendő, azonban a 
határátlépés idejéről és helyéről előzetesen meg 
kell állapodni.

17. Cikk

A felismerési tanú a megkereső Szerződő Fél 
államának területén büntetőjogilag nem üldöz
hető és személyes szabadságában nem korlá
tozható olyan bűncselekmény m iatt, am elyet a 
m egkeresett Szerződő Fél állam területének el
hagyása előtt követett el vagy más korábban 
keletkezett okból, am ennyiben a megkereső ál-

lam terü leté t feladata teljesítése u tán  a haza
utazásához szükséges legrövidebb méltányos 
időn belül elhagyja.

Harm adik Fejezet

Közúti közlekedésrendészeti jogsegély

18. Cikk

(1) A közúti közlekedésrendészeti jogsegély 
az Egyezmény körében különösen a következő
ket foglalja magában:

a) kölcsönös tájékoztatás a közúti közlekedés 
szempontjából lényeges olyan körülm ényekről, 
m int a forgalom sűrűsége, közlekedési zavarok, 
a rendkívüli időjárási körülm ények, valam int 
az olyan közlekedésirányítási és közlekedéskor
látozási intézkedések, am elyekre a közlekedés 
zavartalanságának biztosítása és az állam hatá
ron átmenő gépjárm űforgalom  megkönnyítése 
érdekében kerül sor;

b) kölcsönös tájékoztatás a közúti közlekedés- 
rendészeti tevékenység során szerzett tapasz
talatokról;

c) kölcsönös tapasztalatcsere a közúti közle
kedés biztonságát érintő kérdésekről.

(2) A kölcsönös tájékoztatás az (1) bek. a) 
pontja tekintetében szóban vagy írásban, a b) 
és c) pontok tekintetében pedig általában írás
ban történik.

19. Cikk

(1) A közúti közlekedésrendészeti jo g se g é l
lyel kapcsolatos ügyekben a kölcsönös tájékoz
tatás és m inden írásbeli érintkezés közvetlenül 
történik a M agyar Népköztársaság Belügymi
nisztérium a és az Osztrák Köztársaság Szövet
ségi Belügyminisztériuma között, a 18. Cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában m eghatározott ese
tekben pedig a belső jog szerint illetékes más 
hatóságok között is.

(2) A Szerződő Felek diplomáciai úton írás
ban közlik egymással a 18. Cikk (1) bekezdésé
nek a) pontjában megjelölt feladatok végrehaj
tásával megbízott hatóságokat.

Negyedik Fejezet 

Zárórendelkezések

20. Cikk

A Szerződő Feleknek a bűnügyi rendészeti 
és a közlekedésrendészeti feladatok ellátására 
illetékes vezetői, szakértők bevonásával, éven
ként legalább egyszer m egtárgyalják egymás
sal m indazokat a kérdéseket, amelyek az Egyez
m ény alkalmazása során felm erülnek.
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21. Cikk

(1) Az Egyezmény annak a diplomáciai jegy
zékváltásnak a hónapját követő harm adik hó
nap első napján lép hatályba, amelyben a Szer
ződő Felek arról értesítik  egymást, hogy az 
Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi előírásaiknak eleget tettek.

(2) Az Egyezmény m indaddig hatályban ma
rad. ameddig azt a Szerződő Felek valamelyike 
írásban, diplomáciai úton, hathónapos felmon
dási határidő m egtartásával a naptári év végé
re fel nem mondja.

Készült Bécsben az 1979. évi november hó 
27. napján két eredeti példányban, m indkettő 
német és m agyar nyelven, m indkét szöveg 
egyaránt hiteles.

A M agyar Az Osztrák
Népköztársaság Köztársaság

K orm ánya nevében: K orm ánya nevében:

Benkei András s. k., Erwin Lanc s. k.,”

3. §

(1) E rendelet az 1980. évi október 1. napján 
lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról a belügym i
niszter gondoskodik.

Faluvégi Lajos s. k.,
a M inisztertanács elnökhelyettese

Elvi állásfoglalás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

1/1980. (BK 10.) számú 
elvi állásfoglalása

a feltételes szabadságra bocsátottak 
ellenőrzésével kapcsolatos rendőri feladatokról

Az 1979. évi 11. tvr-ből és a 7 1979. (VI. 29.) 
IM számú rendeletből adódó rendőri feladatok 
egységes értelmezése és végrehajtása érdekében 
kiadom az alábbi elvi állásfoglalást.

1. Az 1979. július hó 1. napja előtt feltételes 
szabadságra bocsátott elítéltek jelentkezésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos rendőri feladatokat 
a 6 1977. BM számú utasítás alapján kell végre
hajtani. (Megjelent a Belügyi Közlöny 7/1977. 
szám ában).

2. Az 1979. július 1-e után pártfogó felügye
let elrendelése m ellett feltételes szabadságra 
bocsátott elítéltek ellenőrzését érintő rendőri 
feladatokra az 1979. évi 11. tvr. 94. § és a

7 1979. (VI. 29.) IM számú rendelet előírásai 
irányadók.

3. Az 1979. július 1-e után, pártfogó felügye
let elrendelése nélküli feltételes szabadságra 
bocsátottakat külön m agatartási szabályok nem 
terhelik, így ellenőrzés alatt nem állnak, nyil
vántartásba nem vehetők. A feltételes szabad
ságra bocsátás tényét személyi igazolványukba 
nem kell bejegyezni.

A pártfogó felügyelet alatt nem álló személy 
feltételes szabadságának m egszüntetésére csak 
akkor kerülhet sor, ha a feltételes szabadság 
időtartam a alatt elkövetett bűncselekmény 
m iatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.

A feltételes szabadságra bocsátottakkal szem
ben a személyes szabadság korlátozására — jog
sértés elkövetése esetén — büntető, illetőleg 
szabálysértési eljárás keretében az általános 
rendelkezések szerint kerülhet sor.

4. Az állásfoglalást az érin tett állomány előtt 
ism ertetni kell.

5. Ez az elvi állásfoglalás a kiadás napján lép 
hatályba.

Ladvánszky Károly s. k.,
rendőr vezérőrnagy 
m iniszterhelyettes

Iránymutatás — Állásfoglalás

Büntetőjogi ügyészi tevékenységgel 
kapcsolatos kérdések

25.
A fiatalkorúak elleni eljárásban a nyomozó 

hatóság az alapos gyanú megállapításának idő
pontjától kezdve, még a gyanúsítás közlése előtt 
intézkedhet védő kirendelése iránt.

A büntető eljárási törvény 298. §-a értelm é
ben a fiatalkorú elleni eljárásban védő részvé
tele kötelező. A védő m eghatalm azás vagy ki
rendelés alapján jár el [Be. 45. § (1) bek.].

Kötelező védelem esetén, ha a terheltnek 
nincs m eghatalm azott védője, illetőleg a törvé
nyes képviselője védőként nem lép fel, a ható
ság rendel ki védőt [Be. 49. § (1) bek.].

A fiatalkorúak ellen folytatott nyomozások 
gyakorlata nem teljesen egységes abban a kér
désben. hogy a nyomozó hatóság az eljárás mely 
szakaszától intézkedhet védő kirendelése iránt.

A Be. 132. § (2) bekezdése szerint a gyanúsí
tás közlése u tán  figyelmeztetni kell a gyanúsí
to ttat arra, hogy védőt választhat, illetőleg vé
dő kirendelését kérheti. Kötelező védelem ese
tén fel kell hívni a gyanúsított figyelmét arra
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is, hogy am ennyiben három  napon belül nem 
hatalmaz meg védőt, a hatóság rendeli ki.

E törvényhely alapján a nyomozó hatóság ál
talában a gyanúsítás közlése u tán  a fiatalkorú 
gyanúsított védőválasztási nyilatkozatától füg
gően intézkedik védő kirendelése iránt. A ki
rendeléshez szükséges időráfordítás következté
ben azonban a védő gyakran csak a nyomozás 
későbbi szakaszában kapcsolódhat be az eljá
rásba. Így rendszerint nem érvényesülhet a Be. 
134. § (1) bekezdésének az a rendelkezése, hogy 
a védő jelen lehet a gyanúsított kihallgatásán 
és kérdések feltevését indítványozhatja. A nyo
mozó hatóság nyilvánvalóan nem biztosíthatja 
a kirendelt védő részvételének lehetőségét a 
fiatalkorú gyanúsított kihallgatása és egyéb 
nyomozási cselekmények késleltetésével. Ennek 
részben törvényi akadálya van, m inthogy a 
fogvalevő gyanúsítottat a gyanúsítás közlése 
után huszonnégy órán belül ki kell hallgatni 
[Be. 132. § (4)] és ennyi idő ala tt általában nem 
rendelhető ki védő. A szabadlábon levő gyanú
sított esetében a Be. ugyan a nyomozó hatóság 
belátására bízza, hogy a gyanúsítás közlése 
után, de még a nyomozás befejezése előtt m i
kor hallgatja ki a gyanúsítottat, de a kihallga
tás késleltetése adott esetben sértené az idősze
rűség elvét, ami a fiatalkorúak elleni eljárás
ban különösen fontos követelmény.

A nyomozó hatóság az ügyek többségében a 
gyanúsítás közlése u tán nyom ban kihallgatja a 
fiatalkorút, sőt az egyszerű ténybeli és jogi 
megítélésű ügyekben rendszerint csak egy íz
ben hallgatja ki, amikor a fiatalkorú gyanúsí
tottnak még nincs védője. Ily módon az eljá
rásnak ebben a szakában a védelem joga nem 
érvényesülhet a maga teljességében.

A rendőri nyomozások gyakorlatában — a 
fiatalkorúak védelmének fokozottabb biztosítá
sa érdekében — helyenként tapasztalható, hogy 
a nyomozó hatóság még a gyanúsítás közlése 
előtt intézkedik védő kirendelése irán t és a ki
rendeléssel egyidejűleg értesíti a védőt a fia
talkorú gyanúsított kihallgatásának, illetőleg az 
egyéb nyomozási cselekmények időpontjáról. 
A helyes jogértelmezés szerint az ilyen gyakor
lat nem áll ellentétben a Be. 132. § (2) bekez
désének rendelkezésével, ellenkezőleg, elősegíti 
a védelem jogának érvényesülését.
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A Be. 6. §-ában m eghatározott eljárásjogi 
alapelv értelm ében a védőválasztás joga az el
járás m egindításától kezdve illeti meg a terhel
te t — a nyomozás során a gyanúsítottat. A gya
núsítotti minőség akkor jön létre, am ikor meg
határozható személy alaposan gyanúsítható bűn
cselekmény elkövetésével.

A Be. 132. § (1) bekezdés ugyan határidő meg
jelölése nélkül kötelezi a nyomozó hatóságot a 
gyanúsítás közlésére, de az alapos gyanú kelet
kezésének és közlésének időpontja nem  esik 
szükségszerűen egybe, sőt a gyakorlatban a 
kettő között kisebb-nagyobb időbeli eltérés van.

Az alapos gyanú közlése a terheltnek  azt a 
jogát realizálja, hogy m egismerheti, m ilyen 
bűncselekmény m iatt indult, illetve folyik el
lene eljárás. A nyomozó hatóság rendszerint ek
kor kerül először kapcsolatba a terhelttel, ezért 
a büntető eljárási törvény a védőválasztási jo
gára történő felhívást is ehhez az időponthoz 
kapcsolja.

Mivel a fiatalkorú gyanúsítottak kötelező vé
delm ének teljes érvényesüléséhez fontos jogpo
litikai és eljárási érdekek fűződnek, nincs tör
vényi akadálya olyan gyakorlat kialakításának, 
hogy a nyomozó hatóság a gyanúsított idézésé
vel egyidejűleg intézkedjék a fiatalkorú részé
re védő kirendelése irán t és értesítse a k iren
delt védőt a gyanúsítottkénti kihallgatás — vagy 
egyéb nyomozási cselekmény — időpontjáról is.

A gyanúsítás közlése előtti védőkirendelés 
azonban nem csorbíthatja a gyanúsított védő
választási jogát. A fiatalkorút ebben az esetben 
is figyelm eztetni kell, hogy védőt választhat és 
a kirendelt védő csak ezt követően vehet részt 
az eljárásban. A m ennyiben a fiatalkorú gyanú
sított — vagy törvényes képviselője — védőt 
kíván választani, a tényleges m eghatalm azásig 
a kirendelt védő szerepelhet az eljárásban.

A gyanúsítás közlése előtt kirendelt, illetőleg 
m eghatalm azott védő egyidejű megjelenése ese
tén a m eghatalm azott védő vehet részt az eljá
rásban, a kirendelt védőt pedig a megjelenési 
díj illeti meg. E ritkán  előforduló bűnügyi több
letköltség, amely az államot terhelné, olyannyi
ra elenyészően csekély jelentőségű, hogy az 
meg sem közelíti azt az érdeket, amely a fia
talkorúak védelmének biztosításához fűződik.
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Jogszabálymutató
a M agyar Közlönyben 1980. m ájus 1-től augusztus 31-ig m egjelent fontosabb jogszabályokról
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K iadja: Belügym inisztérium  Titkársága 

BM 80. 10. — 0502
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