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A honvédelmi miniszter, 
a belügyminiszter 

és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnöke

27/1982. (HK 14.) HM- BM- ÁBMH
számú 

együttes utasítása

a fegyveres erők és a fegyveres testületek más 
állami vagy társadalmi szervhez 

tartósan vezényelt hivatásos állományú 
tagjainak jogairól és kötelességeiről

A fegyveres erők és a fegyveres testületek 
hivatásos állom ányának szolgálati viszonyáról 
szóló 1971. évi 10. számú tvr. 22. §-a (2) bekez
désében foglaltak végrehajtására -  az 53. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
-  a M agyar Néphadsereg és a Belügyminiszté
rium  más állami vagy társadalm i szervhez (a 
továbbiakban: polgári szerv) tartósan vezényelt 
hivatásos állom ányú tagjainak jogait és köte
lességeit -  a pénzügym iniszterrel és a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben -  az alábbiak szerint állapítjuk meg:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a M agyar Néphadsereg
nek és a Belügym inisztérium nak arra a hiva

tásos állományú tag jára  terjed  ki, akit m egha
tározott feladat (munkakör) ellátására tartósan 
polgári szervhez vezényelnek (a továbbiakban: 
vezényelt).

2. §

(1) A vezényelt a polgári szervnél m unkakö
rének megfelelően irányítja, segíti, ellenőrzi és 
koordinálja a honvédelemre, az állam  és köz- 
biztonságra, valam int az ezekkel összefüggő 
gazdasági feladatokra vonatkozó politikai és ál
lami döntések végrehajtását.

(2) A polgári szervhez vezénylés -  az ebben 
az utasításban foglaltak kivételével -  nem 
érinti a vezényeltnek a hivatásos szolgálati vi
szonyából eredő jogait és kötelezettségeit. 
Em ellett vezénylésének időtartam ára -  ha 
jogszabály m ásként nem rendelkezik -  jogai 
és kötelezettségei a m unkaviszonyban álló dol
gozókéval azonosak.

(3) A vezényelt m unkaköri feladatait és kö
telezettségeit a polgári szerv vezetője -  az eb
ben az utasításban foglaltak figyelem bevételé
vel -  m unkaköri leírásban szabályozza.

A hivatásos állomány tagjának vezénylése 

3. §
(1) A polgári szervhez vezénylés a honvédel

mi m iniszter, illetve a belügym iniszter (a to
vábbiakban: illetékes miniszter) vagy a polgá
ri szerv vezetőjének kezdeményezésére -  a
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hivatásos állomány tagjának beleegyezésével - , 
megállapodás alapján, a vezényelt m unkaköré
nek pontos m eghatározásával történik.

(2) Polgári szervhez m eghatározott m unkakör 
ellátására az vezényelhető, aki szakképzettsége 
vagy képesítése, valam int felkészültsége alap
ján  arra  alkalmas.

4. §

(1) A vezénylés általában határozott (5- 6 
év), kivételesen határozatlan időre szólhat. A 
határozott időre szóló vezénylés indokolt eset
ben -  legfeljebb egy alkalommal -  további
2- 4 évi időtartam m al meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott időtar
tam  lejártakor a vezényelt -  az ebben az u ta
sításban foglaltak szerint -  más polgári szerv
hez ism ételten vezényelhető.

(3) A vezénylést az illetékes m iniszter, to
vábbá -  átruházott hatáskörben -  az MN sze
mélyügyi főcsoportfőnök, politikai állományúak 
esetében az MN politikai főcsoportfőnök, a BM 
személyügyi m iniszterhelyettes (a továbbiak
ban: a vezénylésre jogosult elöljáró) parancs
ban rendeli el.

(4) A vezényelttel -  a 6. § (1) bekezdés e) 
pontjában foglaltak kivételével -  m unkaszer
ződés nem köthető. A szám ára m eghatározott 
m unkakörbe a hatáskörileg illetékes polgári 
szerv vezetője nevezi ki (osztja be.)

(5) A vezényelt a 3. § (1) bekezdésében emlí
tett megállapodástól eltérő m unkakörben, csak 
a vezénylésre jogosult elöljáró hozzájárulásával 
foglalkoztatható.

(6) A vezényelt felkészültségének és szakmai 
ism ereteinek továbbfejlesztéséről a vezénylést 
elrendelő szerv és a polgári szerv egyaránt 
gondoskodni köteles.

(7) A vezényelt -  a (6) bekezdésben foglal
takra figyelemmel -  szakmai képzésre, to
vábbképzésre bárm ely oktatási intézménybe 
beiskolázható, ha az m unkakörének ellátásához 
vagy azzal összefüggő magasabb (polgári, kato
nai) képzettség megszerzéséhez szükséges.

A vezénylés megszüntetése

5- §

(1) A vezénylés megszüntetését kezdemé
nyezheti :

-  a vezénylésre jogosult elöljáró;
-  a polgári szerv vezetője;
-  a vezényelt.

(2) A vezénylés m egszüntetését

a) a vezénylésre jogosult elöljáró kezdem é
nyezi, ha:

-  az szolgálati érdekből válik szükségessé;
-  a vezényelt olyan fegyelem sértést követ 

el, amely várhatóan a szolgálati viszonyt, vagy 
a rendfokozatot érintő felelősségre vonást von 
maga után, illetve a fegyelem sértés jellegénél 
fogva a m unkakörének további ellátására mél
tatlanná vált;

-  a vezénylés időtartam a lejárt;
-  a vezényelt nyugállom ányba helyezésére 

kerül sor;
b) a polgári szerv vezetője kezdeményezi, ha:
-  a vezénylés célja megszűnt;
-  a polgári szervnél bekövetkezett átszerve

zés folytán a vezényelt m unkaköre megszűnt;
-  a vezényelt a m unkakörével járó kötele

zettségeit nem  teljesíti, illetve nem felel meg 
a vele szemben tám asztott követelményeknek, 
vagy az egészségi állapota olyan m értékben 
megromlott, hogy m ár nem teszi lehetővé m un
kakörének további ellátását.

c) a vezényelt k é rh e ti:
-  a szolgálati viszonyával, illetve a m unka

körével összefüggő, megalapozott indok vagy 
egyéb m éltányolható (családi, szociális stb.) kö
rülm ény alapján;

-  egészségi okból.

(3) A vezénylés m egszüntetését a vezénylés
re jogosult elöljáró parancsban rendeli el.

A vezényelt kötelezettségei és jogai

6. §

(1) A vezényeltet -  a hivatásos szolgálati vi
szonyból eredően -  különösen az alábbi köte
lezettségek terhelik:

a) köteles az állami és szolgálati titkokat 
megőrizni, továbbá azok védelm ére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket betartani;

b) magán- és szolgálati jellegű külföldi u ta
záson csak a fegyveres erők és a fegyveres tes
tületek tagjaira vonatkozó szabályok betartásá
val vehet részt;

c) köteles a vezénylést elrendelő szerv által 
szervezett katonai (belügyi) továbbképzésen és 
tájékoztatón résztvenni;

d) rendelkeznie kell a fegyveres erők és a 
fegyveres testületek hivatásos állom ányú tag
jai részére az Öltözködési Utasításban, illetve 
szabályzatban m eghatározott kötelező egyenru- 
házattal és személyi felszereléssel:
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e) másodállást, mellékfoglalkozást vagy m un
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a 
polgári szerv vezetőjének hozzájárulásával, a 
vezénylésre jogosult elöljáró engedélyével lé
tesíthet.

(2) A vezényeltet -  m unkakörével összefüg
gésben -  általában az alábbi kötelezettségek 
terhe lik :

a) be kell tartan ia (tartatnia) a polgári szerv
nél m eghatározott m unkarendet, a m unka- és 
balesetvédelmi óvórendszabályokat;

b) köteles végrehajtani a polgári szerv veze
tőjének és más feletteseinek utasításait;

c) a m unkáltatónak okozott kár esetén, a 
munkajogi szabályok szerint felelősséggel ta r
tozik.

7. §

(1) A vezényeltet -  a hivatásos szolgálati v i
szonyából eredően -  vezénylési helyén (mun
kakörében) különösen az alábbi jogosultságok 
illetik meg:

a) soron következő rendfokozatban történő 
előléptetés, a 11. § (1) és (3) bekezdéseiben fog
lalt szabályok szerint;

b) évenként 15 m unkanap alapszabadság és 
a szolgálati évek alapján az alábbi m értékű 
pótszabadság:

1-  2 év szolgálati idő után  3 m unkanap;
3-  5 év szolgálati idő után 6 m unkanap;
6- 10 év szolgálati idő után  8 m unkanap;

11- 15 év szolgálati idő után 9 m unkanap;
16- 20 év szolgálati idő után  10 m unkanap;
21- 24 év szolgálati idő után  11 m unkanap; 
25 év és ennél hosszabb szolgálati

idő után 12 m unkanap;

Az évi rendes szabadságot az esedékesség 
évében lehetőleg egyben, de legalább annak fe
lét egyszerre kell kiadni. A fontos szolgálati 
vagy egészségi okból a tárgyév végéig ki nem 
vett szabadságot legkésőbb a következő év m ár
cius 31-ig ki kell adni;

c) tanulm ányi és illetm ény nélküli szabadság, 
egészségre ártalm as m unkakört betöltők pót- 
szabadsága a m unkaviszonyban álló dolgozókra 
irányadó szabályok szerint;

d) évenként legfeljebb 15 m unkanap rend
kívüli szabadság engedélyezhető fontos szemé
lyi vagy családi okból, illetőleg tartós, fokozott 
igénybevétel után pihentetés céljából;

e) a fegyveres erők vagy a fegyveres testüle
tek által biztosított szolgálati lakás;

f) szolgálati vagy rokkantsági nyugdíjra való 
jogosultság, illetőleg baleseti járadék a fegyve
res erők és fegyveres testületek hivatásos állo
m ányú tagjaira irányadó rendelkezések szerint.;

g) betegsége esetén (egészségügyi szabadsága 
idejére) felgyógyulásáig, illetve végső fogyaté
kossága kialakulásáig a teljes m unkabér, kivé
ve ha betegségét vétkesen maga okozta. Az 
utóbbi esetben m unkabére -  a betegség idő
tartam ára -  legfeljebb 25% -kal csökkenthető;

h) a katonai (belügyi) és az állami egészség- 
ügyi szolgálat által biztosított gyógyító-megelő
ző ellátás a vezénylést elrendelő szervnél fenn
álló rendelkezések szerint;

i) évi utánpótlási ruházati illetm ény, am elyet 
a vezénylést elrendelő szerv biztosít; rendelke
zésre bocsátása és felhasználása a fegyveres 
erők és fegyveres testületek tagjaira vonatkozó 
szabályok szerint történik;

j) a szolgálati nyugdíjra jogosító felső korha
táron tú l (55. életév) hivatásos szolgálatban 
visszatartott részére, a fegyveres erőkre és a 
fegyveres testületekre irányadó külön szabá
lyok szerinti juttatások.

(2) A vezényeltet -  m unkakörével összefüg
gésben -  az alábbi jogosultságok illetik meg:*

a) a vezénylés kezdetekor legalább olyan ösz- 
szegű m unkabér, m int a vezénylést megelőző 
szolgálati beosztásban élvezett illetm énye;

b) a v e z é n y lé s  ideje alatt, a polgári szerv 
dolgozóira vonatkozó bérrendszer szerinti köte
lező m unkabérem elés és bérjellegű juttatások;

c) előléptetés esetén -  a rendfokozattal járó 
illetm énykülönbözet m értékének megfelelő -  
soron kívül m unkabérem elés az előléptetés hó
napjának első napjától kezdődően, am elyre a 
polgári szerv vezetője köteles intézkedni;

d) ha a polgári szervre vonatkozó bérrend
szer kötelező m unkabérem elést nem ír elő, az 
elism ert szolgálati idő kezdőnapjától szám ított 
5 évenként 3%-os m unkabérem elés (korpót
lék);

e) huszonöt és az ezt követő m inden tíz év 
szolgálati idő után, az egyhavi személyi alap
bérének megfelelő jubileum i jutalom , am elyet 
a polgári szerv folyósít. Ha a jubileum i jutalom  
a nyugállom ányba helyezés alkalmából esedé
kes, akkor azt a vezénylést elrendelő szerv fi
zeti;

f) térítéses üdültetés a polgári szervnél vagy 
a vezénylést elrendelő szervnél irányadó sza
bályok szerint;

g) a munkavégzés keretében keletkezett ká
ráért a fegyveres erők, a fegyveres testületek és 
a rendészeti szervek kártérítési felelősségéről 
szóló 16/1978. (III. 1.) MT számú rendelet és a 
végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti 
kártérítés.

(3) A vezényeltnek, vezénylésének megszű
nése esetén (kivéve, ha az fegyelmi ok vagy 
alkalmatlanság m iatt következett be) ism ételt
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beosztásba helyezéséig a fegyveres erőknél és 
fegyveres testületeknél legalább a vezénylése 
alatti utolsó évi átlagos személyi alapbérét kell 
havi illetm ényként biztosítani.

8. §

(1) A vezényelt m unkakörével összefüggő fe
gyelmi jogkört a polgári szerv vezetője gyako
rolja. aki -  a vezénylésre jogosult elöljáró elő
zetes tájékoztatása m ellett -  a „figyelm ezte
tés”, „feddés”, „megrovás” és a „szigorú meg
rovás” fegyelmi büntetés kiszabására jogosult. 
Erről a 9. § (2) bekezdésében m eghatározott 
személyügyi szervet értesíteni tartozik.

A vezényelt ezen túlm enően a fegyveres erők 
és a fegyveres testületek fegyelmi, becsületbí
rósági szabályai, továbbá a katonai büntető jog
szabályok hatálya alatt áll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelem 
mel a vezényelt m unkaköréből eredő súlyosabb 
és az állományviszonyt vagy a rendfokozatot 
érintő fegyelmi felelősségre vonására a polgári 
szerv vezetője a vezénylésre jogosult elöljáró
nak tesz javaslatot.

A személyügyi munka szabályai

9. §

(1) A vezénylés elrendeléséhez és m egszünte
téséhez ki kell kérni a vezénylő szerv és a pol
gári szerv hatáskörileg illetékes pártszervének 
állásfoglalását, illetve vélem ényét.

(2) A vezényelt szolgálati viszonyával össze
függő személyi ügyeket -  a szakmailag illeté
kes HM, illetve BM szerv főnökének egyetérté
sével -  az MN Személyügyi Főcsoportfőnök
ség (politikai állom ányúét az MN Politikai Fő
csoportfőnökség). illetve a BM Személyzeti Cso
portfőnökség intézi.

(3) A vezényelt m inősítését az állami, sze
mélyzeti m unkára vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően, a polgári szerv veze
tője végzi. A minősítés előkészítésébe be kell 
vonnia a HM, illetve a BM személyügyi szervé
nek képviselőjét is.

10. §

(1) A vezénylés elrendelésével egyidőben az 
érin tett polgári szerv személyzeti főosztálya 
(osztálya) részére meg kell küldeni a vezényelt 
végzett m unkájáról készített összegezett értéke
lést a szükséges személyi adatokkal.

(2) A vezényelt személyi anyaggyűjtőjét a 
fegyveres erő vagy fegyveres testü let illetékes 
személyügyi szerve őrzi, amelybe a polgári 
szerv vezetője (személyzeti, oktatási vezetője) 
betekinthet.

11. §
(1) A vezényeltet a soron következő rendfo

kozatba az 1971. évi 10. számú tvr. 12. § (1) be
kezdésében foglaltaknak m egfelelően a vezény
lésre jogosult elöljáró lépteti elő.

(2) A vezényelt magasabb rendfokozatba tö r
ténő soron kívüli előléptetését a polgári szerv 
vezetője vagy a vezénylésre jogosult elöljáró 
egyaránt kezdem ényezheti. A javaslatot az MN 
Személyügyi Főcsoportfőnökség, (politikai állo
m ányúak esetében az MN Politikai Főcsoport- 
főnökség) illetve a BM Személyzeti Csoportfő
nökség ú tján  kell előterjeszteni.

(3) Soron következő, illetve soron kívüli elő
léptetésre csak az javasolható, akinél az adott 
m unkakörre előírt rendfokozat azt lehetővé te
szi. A polgári m unkakörökre rendszeresített 
rendfokozatokat az illetékes m iniszter külön 
rendelkezésben állapítja meg (melléklet)*, 
amelyről az érin tett polgári szerv vezetője tá 
jékoztatást kap.

(4) Az előléptetés egyéb feltételei m ellett 
mérlegelni kell a vezényeltnek a honvédelem, 
illetve az állam és közbiztonság érdekében ki
fe jte tt tevékenységét, m unkájának eredm ényes
ségét és az előléptetési javaslatot ezek figye
lembevételével kell m egtenni (előterjeszteni).

12. §

A minősítést, a m unkaviszonyt vagy a rend
fokozatot érintő, a kitüntetésre vonatkozó, va
lam int az egyéb személyi adatokban beállt vál
tozást tartalm azó okmányok egy példányát a 
nyilvántartás pontosítása végett kölcsönösen 
meg kell küldeni a fegyveres erők és fegyve
res testületek személyügyi szervének, illetve a 
polgári szerv személyzeti főosztályának (osztá
lyának).

13. §

A vezényeltről harm adik szerv részére a pol
gári szerv vezetője csak indokolt esetben, a 
vezénylésre jogosult elöljáró előzetes hozzájá
rulásával adhat információt.

Vegyes rendelkezések

14. §

(1) A vezényelt a fegyveres erők és fegyve
res testületek tagjai részére adományozható 
bárm ely kitüntetésre felterjeszthető.

(2) A M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
által adományozható kitüntetés odaítélését a

* A mellékletet az érdekeltek közvetlenül kapják 
meg.
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polgári szerv vezetője, a részére engedélyezett 
keret terhére kezdeményezheti. A döntésre vo
natkozó javaslat előterjesztését megelőzően kér
nie kell a vezénylésre jogosult elöljáró véle
ményét.

(3) Az illetékes m iniszter által adományoz
ható k itüntetésre a polgári szerv vezetője tehet 
javaslatot, annak odaítéléséről azonban a ve
zénylésre jogosult elöljáró dönt.

(4) Ha az illetékes m iniszter által adományoz
ható kitüntetésre a polgári szerv vezetője te tt 
javaslatot, a vezényelt részére az alábbi -  ki
tüntetéssel járó -  pénzjutalm at köteles bizto
sítani:

a Haza Szolgálatért Érdemérem
-  arany fokozatával 3000,-  Ft-ot,
-  ezüst fokozatával 2800,-  Ft-ot,
-  bronz fokozatával 2500,-  Ft-ot,

a Közbiztonsági Érem
-  arany fokozatával 2500,-  Ft-ot,
-  ezüst fokozatával 2300,-  Ft-ot,
-  bronz fokozatával 2000,-  Ft-ot,

a Tűzbiztonsági Érem
-  arany fokozatával 2500,-  Ft-ot,
-  ezüst fokozatával 2300,-  Ft-ot,
-  bronz fokozatával 2000,-  Ft-ot.

(5) A vezényeltet a hivatásos szolgálatban el
töltött évei, illetve a repülőgép- és helikopter
vezetőket repült órái u tán  -  am ennyiben ki
záró ok nem áll fenn -  Szolgálati Érdem érem  
kitüntetés illeti meg, amely adományozásával 
egyidejűleg a vezénylő szerv részéről az alábbi 
összegű jutalom  jár:

35 év vagy 2000 repült óra u tán 4000 Ft
30 év vagy 1500 repült óra u tán  3000 F t
25 év vagy 800 repült óra után 2500 F t
20 év vagy 550 repült óra u tán  2000 Ft
15 év vagy 350 repült óra u tán 1500 Ft
10 év vagy 200 repült óra u tán 1000 Ft

15. §

A vezényeltek -  külön intézkedésben meg
határozott -  katonai (belügyi) továbbképzésé
ről és tájékoztatásáról a szakmai felügyeletet 
ellátó HM, illetve BM szerv főnöke gondosko
dik.

16. §

A vezénylés elrendelésével egyidőben, a ve
zényelt részére M IL-lapot kell kiadni. Ezen -  a 
kötelezően m eghatározott adatokon túlm enően
-  fel kell tüntetn i:

-  a szolgálati idő kezdőnapját;
-  a hivatásos szolgálati viszony kezdetét;

-  a rendes szabadság m értékét;
-  a soron következő rendfokozatba való elő

léptetés esedékes időpontját;
-  a Szolgálati É rdem érem re jogosultság 

időpontját.

17. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép 
hatályba.

(2) Ennek az utasításnak a rendelkezéseit kell 
alkalmazni arra  a vezényeltre is, akinek polgári 
szervhez vezénylése az utasítás hatálybalépése 
előtt történt.

(3) Az utasítás rendelkezéseit a M agyar Hon
védelmi Szövetséghez, valam int az Állami Né
pességnyilvántartó Hivatalhoz és a megyei, 
m egyei-városi tanácsokhoz vezényeltekre a kü
lön jogszabályokban m eghatározott eltérések
kel kell alkalmazni.

Czinege Lajos s. k., Dr. Horváth István s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Dr. Rácz Albert s. k.,
állam titkár

az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke

Felhívás

Jelentkezési felhívás

a Magyar Jogász Szövetség 1982/83. évi 
vállalati jogtanácsosi továbbképző 

tanfolyamára

A M agyar Jogász Szövetség 1982/83-ban is 
megrendezi a fővárosban és néhány megye- 
székhelyen a jogtanácsosok továbbképző tanfo
lyamát.

A továbbképzés során a résztvevők nyolc 
konferencia keretében a következő tém ákat vi
tatják  meg:

1. Vállalati belső szervezeti és működési sza
bályzatok II.

2. Mezőgazdasági term ékek forgalma.

3. A vállalatok bank és hitelügyletei.

4. A vállalati biztosítási rendszer néhány ak
tuális jogi kérdése.

5. A m unkajogi szabályok hatályosulása, idő
közbeni változtatása és a továbbfejlesztés né
hány kérdése.
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6. Eljárásjogi problémák, különös tekintettel 
a gazdasági perekre.

7. A gazdasági bíráskodás legújabb gyakor
lata.

8. A lakáselosztási rendszer új vonásai.

A konferenciák tém áiból a hallgatók írásos 
anyagot kapnak. Aki a konferenciákon nem  kí
ván részt venni, az a jelentkezési lapon tün tes
se fel, hogy csak írásbeli anyagra ta r t igényt.

Felhívjuk a figyelm et arra, hogy a tovább- 
képzés elsősorban a hallgatók személyes részvé
telét kívánja meg, hiszen a konferenciákon a 
megjelölt tém ákon kívül aktuális jogi kérdések 
m egtárgyalására, szakmai tapasztalatcserére 
mód nyílik.

Lehetőség van nem  jogász szövetségi tagok, 
jogi előadók, és az egyes őket érintő témákból 
nem jogász hallgatók jelentkezésére is.

Részvételi d í j : 430,- Ft, azaz négyszázhar
minc forint, amely tartalm azza az írásbeli anya
gok ellenértékét is.

Részvételi d íja t a 232- 90171- 2243 számú 
csekklapon kell befizetni, vagy átutalni.

Jelentkezési határidő: 1982. szeptember 10.

A továbbképzés októbertől m ájus hónapig 
tart, havonta egy-egy alkalommal. Jelentkezé
si lapot, csekket régebbi hallgatóinknak közvet
lenül küldjük meg, egyébként az MJSZ Okta
tási Osztályán és a Megyei Szervezeteinknél 
lehet igényelni.

Minden jelentkezőtől külön jelentkezési lapot 
kérünk, amelyhez mellékelni kell a befizetést 
tanúsító csekkszelvényt, vagy az átutalási m á
solatot.

K érjük a jelentkezési határidő pontos betar
tását.

Budapest, 1982. m ájus hó

MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉG 
Oktatási Osztály

Jelentkezési felhívás
a Magyar Jogász Szövetség 1982/83. évi 
szövetkezeti jogtanácsosi továbbképző 

tanfolyamára

A M agyar Jogász Szövetség 1982/83-ban is 
megrendezi a fővárosban és néhány megye- 
székhelyen a jogtanácsosok továbbképző tanfo
lyamát.

A továbbképzés során a résztvevők nyolc 
konferencia keretében a következő tém ákat vi
tatják  meg:

1. A szövetkezeti jogvédelem  szervezeti kér
dései.

2. A szövetkezetek és a külkereskedelm i vál
lalatok együttm űködésének jogi kérdései.

3. Újítások, találm ányok időszerű jogi kérdé
sei.

4. A szövetkezetek gazdálkodására vonatko
zó szabályozó rendszer (támogatások, adózás, 
hitel).

5. A szövetkezeti tagok egyéni érdekvédelme.

6. A szövetkezetek működése (ügyészi vizs
gálatok tapasztalatai).

7. A szövetkezeti önkorm ányzat új vonásai.

8. A tag és a szövetkezet kapcsolatrendszere.

A konferenciák tém áiból a hallgatók írásos 
anyagot kapnak. Aki a konferenciákon nem  kí
ván részt venni, az a jelentkezési lapon tüntes
se fel, hogy csak írásbeli anyagra ta r t igényt.

Felhívjuk a figyelm et arra, hogy a tovább- 
képzés elsősorban a hallgatók személyes részvé
telét kívánja meg, hiszen a konferenciákon a 
megjelölt tém ákon kívül aktuális jogi kérdések 
m egtárgyalására, szakmai tapasztalatcserére 
mód nyílik.

Lehetőség van nem  jogász szövetségi tagok, 
jogi előadók, és az egyes őket érintő témákból 
nem jogász hallgatók jelentkezésére is.

Részvételi díj: 420,-  Ft, azaz négyszázhúsz 
forint, amely tartalm azza az írásbeli anyagok 
ellenértékét is.

Részvételi d íjat a 232- 90171- 2243 számú 
csekklapon kell befizetni, vagy átutalni.

Jelentkezési határidő: 1982. szeptem ber 10.

A továbbképzés októbertől m ájus hónapig 
tart, havonta egy-egy alkalommal. Jelentkezé
si lapot, csekket régebbi hallgatóinknak közvet
lenül küldjük meg, egyébként az MJSZ Okta
tási Osztályán és a Megyei Szervezeteinknél 
lehet igényelni.

M inden jelentkezőtől külön jelentkezési lapot 
kérünk, amelyhez mellékelni kell a befizetést 
tanúsító csekkszelvényt, vagy átutalási megbí
zás másolatát.

K érjük a jelentkezési határidő pontos betar
tását.

Budapest, 1982. m ájus hó

MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉG 
Oktatási Osztály
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Jogesetek

122.
A magyar állampolgár által külföldön elkö

vetett közlekedési bűncselekmény elbírálásánál 
a Btk. rendelkezéseit kell alkalmazni, de a köz
lekedési szabályszegés megítélésénél az elköve
tés helyén hatályos közlekedés-igazgatási sza
bályok az irányadók [Btk. 3. § (1) bek., 187. §
(2) bek. b) pont].

A járásbíróság a terhelte t halálos közúti bal
eset gondatlan okozásának vétsége m iatt fog
házban végrehajtandó 1 évi szabadságvesztés
re és 2 évre a járm űvezetéstől eltiltásra ítélte.

A m egállapított tényállás lényege a követ
kező.

A terhelt személygépkocsijával Csehszlová
kiában közlekedett. Az egyik község közelében 
az általa igénybe vett m ellékútvonalon a 75. 
számú főútvonalhoz közeledve észlelte, hogy 
haladási iránya felől „Állj! Elsőbbségadás kö
telező" jelzőtábla van kihelyezve, amely el
sőbbséget biztosít a főútvonalon közlekedő já r 
m űveknek.

A terhelt a jelzőtáblát észlelve lassított, majd 
megállt, figyelm etlenül és kellő körültekintés 
nélkül indult el azonban újból. Az útkereszte
ződésben összeütközött a csehszlovák állampol
gár által vezetett személygépkocsival. A közúti 
baleset során a súlyosan m egsérült sértett a 
kórházban meghalt.

A közúti baleset résztvevői közül az elhunyt 
sérte tt gépkocsijában ülő utas 8 napon tú l gyó
gyuló súlyos sérülést, ugyanakkor a terhelt és 
utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenve
dett el. A két gépkocsiban jelentős anyagi kár 
keletkezett.

Az első fokú bíróság a terhelt bűnösségének 
m egállapítását arra alapította, hogy a terhelt 
megszegte a Csehszlovák Szocialista Köztársa
ság területén érvényes, a Csehszlovák Belügy
m inisztérium  1975. évi Tt. 100. számú hirdet
ményével közzétett közlekedési szabályzat 16. 
szakaszának (1), (2) és (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket.

A büntető ügyben másodfokon eljárt megyei 
bíróság végzésével az első fokú bíróság ítéletét 
helyben hagyta, határozatában azonban megál
lapította. hogy a terhelt büntetőjogi felelőssége 
a KRESZ 3. §-ának c) pontjában és a KRESZ 
28. §-a (2) bekezdésének b) pontjában írt sza
bályok megszegésére alapítható. A megyei bíró
ság irányításként m utatott rá arra, hogy a Btk.
3. §-a (1) bekezdésének szabálya alapján a m a
gyar állampolgár által külföldön elkövetett jog
ellenes cselekményre nézve a m agyar törvényt

kell alkalmazni, ennélfogva a közúti közlekedés 
szabályaiba ütköző m agatartást a m agyar igaz
gatásrendészeti szabály, a KRESZ rendelkezé
sei szerint kell elbírálni.

A másodfokon eljárt megyei bíróság határo
zata indokolásának az alkalmazandó közlekedé
si igazgatásrendészeti szabályra vonatkozó ok
fejtései m iatt em elt törvényességi óvás alapos.

A Btk. 3. §-ának (1) bekezdése szerint a m a
gyar törvényt kell alkalmazni a m agyar állam 
polgár által külföldön elkövetett olyan cselek
ményre, amely a m agyar törvény szerint bűn- 
cselekmény. A törvény szövege kétséget kizáró 
módon a büntető törvényre hivatkozik, m elyet 
a külföldön elkövetett bűncselekmény elbírá
lásakor kell alkalmazni.

A közlekedés rendjét azonban nem a bünte
tő törvény szabályozza. A Btk. 187. §-ának (1) 
bekezdése keretjogszabály, m elynek a közúti 
közlekedésre vonatkozó norm áit M agyarorszá
gon -  akárcsak Csehszlovákiában is -  külön 
igazgatásrendészeti jogszabály tartalm azza és 
foglalja egységbe.

A közlekedés résztvevői csak azokat a közle
kedési szabályokat szeghetik meg, amelyek a 
jogellenes m agatartás megvalósulásának a hely
színén érvényesek.

A közlekedés és postaügyi m iniszter és a bel
ügym iniszter 1/1975. (II. 5.) KPM - BM számú, 
a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes 
rendelete a Csehszlovák Szocialista Köztársa
ság területén  zajló közúti forgalom rendjére 
nem irányadó; ott a közúti forgalomban részt 
vevő személyek -  állam polgárságukra tekintet 
nélkül -  a Csehszlovákiában érvényes közleke
dési szabályok előírásai szerint kötelesek közle
kedni.

A kifejtettekből következik, hogy az első fo
kú bíróság helyesen hívta fel a terhelt által 
megszegett, a közúti közlekedésre vonatkozó 
igazgatásrendészeti szabályokat - , s ezzel el
lentétesen a megyei bíróság által k ife jte tt 
iránym utatás téves.

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bí
róság m egállapította, hogy a másodfokon eljárt 
megyei bíróság végzése indokolásának az alkal
mazandó közlekedés-igazgatásrendészeti szabá
lyokat megjelölő része törvénysértő (B. törv. V. 
513 1981. sz.)

134.

Az ún. post-alkoholos állapoton -  eltérően 
az alkoholos befolyásoltsági állapottal -  az al- 
kohol-mérgezettséget követő és a közérzetet ká
rosan befolyásoló olyan stádiumot kell érteni, 
amikor a korábban fogyasztott szeszes ital a 
szervezetből már kiürült vagy csak olyan cse
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kély maradványként jelentkezik, amely a biz
tonságos járművezetéshez szükséges képességet 
nem érinti (Btk. 188. §)

A terhelte t a járásbíróság az ittas járm űveze
tés vétségének vádja alól -  büntethetőséget 
kizáró okból -  felm entette.

Az ítéleti tényállás szerint a terhelt este 22 
órától másnap 1.30 óráig nagyobb m ennyiségű 
szilvapálinkát és sört fogyasztott, u tána reggel 
9 óráig aludt. A délelőtt folyam án kávét ivott, 
azonban nem étkezett, 12.30 óra körüli időben 
lakóhelyéről személygépkocsijával a közeli vá
rosba ment. Az éjszakai órákban elfogyasztott 
szeszes ital hatásából adódóan ekkor vérében 
m integy 1,3- 1.4 ezrelék véralkoholkoncentrá- 
ció lehetett, amely enyhe fokú alkoholos befo
lyásoltságnak felelt meg.

A terhelt járm űvével 13 óra 45 perc körüli 
időben érkezett a városba, m ajd betért egy esz
presszóba, ahol másfél üveg sört fogyasztott el. 
14 óra körüli időben, a város belterületén köz
lekedve egy megállási kötelezettséget előíró 
közúti jelzőtáblánál nem állt meg, ezért a rend
őr igazoltatta a terheltet. Az intézkedés során a 
terhelt alkoholos befolyásoltságát észlelte a 
rendőr, és először 15 órakor, m ajd a védekezé
sére tekintettel 16 órakor ism ételten vérvétel
re állították elő. A 15 órakor vett vérm intában 
1,76 ezrelékes, míg a 16 órakor vett vérm intá
ban 1,57 ezrelékes véralkohol koncentrációt m u
tattak  ki.

Az első fokú bíróság m egállapította, hogy a 
járm űvezetés idején a terhelt vérében talált al
koholkoncentráció az éjszakai órákban elfo
gyasztott nagyobb m ennyiségű szeszes italtól 
származott, és azt „post-alkoholos” állapotnak 
m inősítette, kifejtve, hogy a terhelt a vezetés 
közben észlelt kisfokú tompultságról, fáradtság
ról és gyengeségről alaposan vélhette: nem a 
korábbi alkoholfogyasztás, hanem  a túlzott 
igénybevételből származó fizikai és szellemi fá
radtság jelei.

A terhelt felm entését sérelmező fellebbezés 
elbírálása során a megyei bíróság az első fokú 
bíróság ítéletét helyben hagyta. Határozatának 
indokolásából kitűnően azért nem róható a te r
helt terhére a szeszes italtól való befolyásoltság 
állapotában való járm űvezetés ténye, m ert az 
annak alapjául szolgáló "post-alkoholos” állapo
tá t az elkövetéskor nem ism erte fel. Ez a tény
beli tévedés alapul szolgál az ittas járm űvezetés 
vétségének vádja alóli felmentéshez.

Az eljárt bíróságok határozatai ellen emelt 
törvényességi óvás alapos.

Az első fokú bíróság a járm ű vezetése közben, 
a vérvételek időpontjában ténylegesen fennálló 
alkoholos befolyásoltságot kiváltó italfogyasztá
sok időbeli, minőségi és mennyiségi adatait a 
terheltnek a tárgyaláson te tt vallomására ala
pozta. Ugyanakkor az első fokú bíróság nem

vette figyelembe a terhelt által a nyomozó ha
tóság előtt te tt eltérő tartalm ú kijelentéseket és 
elm ulasztotta a rendőri jelentés adatainak 
elemző értékelését, amelyek a vád tárgyává 
te tt cselekmény elkövetési idejére és a „ráivás” 
során elfogyasztott sör m ennyiségére vonatkoz
nak.

A nyomozati iratokhoz csatolt vérvételi jegy
zőkönyv -  a terhelt bemondása alapján -  ta r
talmazza azt, hogy a nevezett 14 órakor 1 liter 
sört fogyasztott. A gyanúsítottkénti kihallgatás 
során a terhelt m ár csupán másfél üveg sör el
fogyasztásáról te tt beismerő vallomást; ugyan
akkor az éjszaka elfogyasztott szeszes italokat 
fél liter pálinkában és 10- 12 üveg sörben je 
lölte meg.

A kiem elt adatok tükrében a terheltnek  az 
alkoholfogyasztásra vonatkozó „beism erése” -  
különös figyelemmel arra  is, hogy az igazság
ügyi orvosszakértő vélem énye szerint másfél 
üveg sör elfogyasztása csupán 0,3- 0,4 ezrelék
kel befolyásolhatja a vérvétel időpontjában 
m eghatározható véralkohol koncentráció ered
m ényeket -  aggályos. A terhe lt vallomásaiban 
részben az elkövetési idővel, részben az elfo
gyasztott alkohol-mennyiség adataival kapcso
latos előadásait célzatosan módosítva, annak 
igazolására törekedett, hogy a járm ű vezetése
kor nála meglevő alkoholtól befolyásolt állapo
tot az eltelt hosszabb időre tekintettel nem is
m erhette fel és erre objekt íve sem volt lehető
ség.

A rendőri feljelentés tartalm a azonban arra 
szolgáltat hitelesnek tűnő adatokat, hogy a te r
helt a járm űvezetést nem  13 óra 45 perckor, 
hanem  röviddel 14.05 órát követően fejezte be, 
az eszpresszóban ezt követően, de a 15 órakor 
történ t vérvételt megelőzően fogyasztott el 4 dl 
sört. Ebben az esetben a „ráivás” u tán  igen rö
vid időn belül került sor az első vérvétel foga
natosítására, tehát annak szerepe szinte te lje 
sen elhanyagolható.

Az első fokú bíróság azonban ezeket a bizo
nyítékokat a maguk összességében -  bizonyító 
erejüket elemezve -  nem  vizsgálta és nem  el
lenőrizte a terhelt vallomásainak hiteltérdem - 
lőségét.

A kifejtettekre figyelemmel az első fokú bí
róság ítéletének a járm űvezetés, továbbá a „rá
ivás” időbeli és mennyiségi adatait illető meg
állapításai részben iratellenesek, részben felde
rítetlenek, így m egalapozatlanok az alkoholos 
befolyásoltság m értékére vonatkozó megállapí
tásai is, ezért az ítéleti tényállás nem szolgál
hat az érdemi döntés alapjául.

Az ügyben eljáró bíróságok ugyanakkor az 
ún. „post-alkoholos” állapot fogalmát is helyte
lenül értelmezték.

A post-alkoholos állapoton a közérzetet káro
san befolyásoló, az alkoholmérgezettséget köve
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tő olyan állapotot kell érteni, amikor a koráb
ban fogyasztott alkohol -  lebomlása következ
tében -  a szervezetből m ár teljesen kiürült, 
vagy csak igen csekély fokú m aradványként 
mutatkozik, s ez önmagában -  más negatív té
nyezőket figyelmen kívül hagyva -  a biztonsá
gos járm űvezetéshez szükséges képességet nem 
érinti.

A Btk. 188. §-ának (1) bekezdésében írt vét
séget az követi el, aki szeszes italtól befolyásolt 
állapotban a közúton gépi m eghajtású járm űvet 
vezet. Az e törvényhelyhez fűzött m iniszteri in 
dokolás szerint a szeszesitaltól befolyásolt álla
poton olyan állapotot kell érteni, amikor a vér- 
alkoholkoncentráció foka, valam int a klinikai 
tünetek együttes értékelése alapján m egállapít
ható, hogy a járm űvezető a szeszes ital fogyasz
tása következtében m ár nem képes a biztonsá
gos vezetésre.

Az ittas járm űvezetés megállapíthatóságához 
tehát olyan befolyásoltsági állapot létrejötte 
szükséges, amely a járm ű biztonságos vezetésé
hez szükséges képességet károsítja. Az alko
holfogyasztásnak a szervezetre k ife jte tt élettani 
hatása közismert, bizonyos fokú alkoholos be
folyásoltság fennállása esetén pedig m ár szük
ségtelen annak vizsgálata is, hogy az ittas ál
lapot érintette-e és m ilyen fokban a biztonsá
gos járm űvezetésre való alkalmasságot. A 0,8 
ezrelék alkoholkoncentráció feletti befolyásolt
ság esetén az emberi cselekvőképesség értékel
hető m értékű korlátozottsága m ár v ita thatatla
nul és törvényszerűen jelentkezik.

Végeredm ényben tehát az első fokú bíróság 
ítéletében a 12.30 órát követő időre megállapí

to tt m integy 1,3- 1,4 ezrelékes véralkohol kon- 
centrációra tek in tette l sem lehetett volna a te r
heltet "post-alkoholos” állapotban levőnek mi
nősíteni, m ert akkor a 0,8 ezrelékes értéket lé
nyegesen meghaladó alkoholtartalom ra figye
lemmel a terhelt a biztonságos vezetési képes
ségét törvényszerűen gátló alkoholos befolyá
soltság állapotában volt.

Am ennyiben megfelel a valóságnak az, hogy 
a terhelt 14 óra utáni időpontban csupán 4 dl 
sört fogyasztott, a vérvételi jegyzőkönyvben 
rögzített klinikai tünetek ism ételt és gondos ú j
raértékelése válik szükségessé, figyelemmel a r
ra, hogy e csekély m ennyiségű és alkoholtar
talm ú "ráivott” sör a terhelt alkoholos befolyá
soltságának a fokát számottevően nem növel
hette.

Ennek tükrében kell tehát m ajd állást foglal
ni abban a kérdésben, hogy a terhelt -  a fel
tehetően jelentősebb m értékű -  alkoholos be
folyásoltsági állapotát a járm űvezetés megkez
désekor a közism ert tünetekre is figyelemmel 
mind objektíve, mind pedig szubjektíve m eny
nyiben észlelhette.

A kifejtettekre tekintettel tehát a Legfelsőbb 
Bíróság m egállapította, hogy a fenti határoza
tok megalapozatlanok és törvénysértőek, ezért 
azokat hatályon kívül helyezte és az első fokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. 
Ennek során a fenti határozatban foglaltaknak 
megfelelően kell a bizonyítási eljárást lefolytat
ni, és a bizonyítékok újbóli értékelése alapján 
m egállapított tényállás alapján kell állást fog
lalni a büntetőjogi felelősség kérdésében. (B. 
törv. V. 746 1981. sz.)
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