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A  köztársasági bírósági illetékeket szabályozó tör
vényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Gazdasági 
Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.
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1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  K ÖZTÁRSASÁG I BÍRÓSÁGI ILLETÉKEKET 
SZABÁLYOZÓ

t ö r v é n y

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Cikk
A  jelen törvény bevezeti a köztársasági bírósági 

illetéket.
Köztársasági bírósági illeték fizetendő a Szerb Leg

felsőbb Bíróság, a Belgrádi Felső Gazdasági Bíróság, 
valamint az általános hatáskörű kerületi bíróságok 
és kerületi gazdasági bíróságok előtti eljárásban — 
az autonóm tartományok területén működő bíróságok 
kivételével — , a jelen törvény kiegészítő részét képező 
illeték-díjszabályzat szerint.

2. Cikk
A  köztársasági bírósági illetékből készpénzben 

megvalósított eszközök a Köztársaság jövedelmét ké
pezik.

Az illeték-értékpapírok árusításával megvaló
sított köztársasági bírósági illetékeikből eredő bevéte
lek átengedendők azon községnek, melyek területén 
árusították az illeték-értékpapírokat.

II. A Z ILLETÉKBESZEDÉS CÉLJÁBÓL 
ESZKÖZLENDÖ BECSLÉSEK

3. Cikk
Amennyiben a jelen törvény nem rendelkezik más

ként, az illeték beszedésének céljából eszközlendő 
becslések, a bírósági illetékeket szabályozó alaptörvény 
(JSZNK 1960. évi 16. sz. Hív. Lap. JSZSZK 1965. évi
10. síz. és 1969. 8. sz. H.iv. Lap) 17. és 37. cikkeinek 
rendelkezései értelmében történik.

i .  Cikk
Azokban a perekben, amelyekben a per tárgya va

lamely cselekmény elkövetése, tűrése, nemtevése, vagy 
akaratnyilvánítása, illetve valamely jog vagy jog 
viszony fennállásának vagy fenn nem állásának meg
állapítása, valamely okirat valóságának, illetve va
lótlanságának megállapítása, az illeték beszedésének 
alapjául szolgáló perértékként az az összeg tekintendő, 
amelyet a felperes keresetében feltüntetett, azzal, 
hogy ez az összeg nem lehet kevesebb 500 dinárnál.

5. Cikk
A  választott bíróság ítéleteinek érvénytelenítéséi 

célzó perekben a pertárgy értékének a fél részére meg
ítélt összeg tekintendő ha a kereseti igény nem vo
natkozik pénzösszegre, akkor az az összeg mértékadó, 
amelyet a felperes keresetében feltüntetett, azzal, hogy 
az érték összege nem lehet kevesebb 500 dinárnál.

A választott bíróság megalapításáról szóló szerződés 
hatályon kívül helyezését célzó pereikben (perrend
tartási törvény 441. és 442. ciikke) pertárgy értékéül 
1 000 dinár tekintendő.

6. Cikk
Az illetékbeszedés céljából perértéknek tekintendő:
1) az apaság megállapításáért vagy megtámadásáért 

folytatott perekben —  100 dinár;
2) a házasság érvényességéért, illetve érvénytelen-* 

ségéért, vagy a házasság megsemmisítéséért vagy fel-* 
bontásáért folytatott perekben — 2 000 dinár;

3) a végrehajtási eljárásban a kifizetéseik sorrend
jének megállapítása iránti perekben a követeléseit 
értéke, de 2 000 dinárt meg nem haladó összegben.

Amennyiben a válóperrel, vagy az apaság meg
állapítása iránti perrel egyidőben a gyermek és a 
házastárs tartási igényéről is tárgyalnak, egy illeték 
fizetendő, mégpedig a válóper, illetve az apaság meg
állapítása iránti per értéke utáni illeték összegében.

Ha a bizonyítékok biztosítását a per megindítása 
előtt igénylik, 500 dinár tekintendő az illeték alapjául 
szolgáló értéknek.

7. Cikk
Amennyiben az előző rendelkezések szerint a per 

tárgyának értéke nem állapítható meg, az általános 
hatáskörű kerületi bíróság illetékességében tartozó pe
rekben 2 000 dinár, a kerületi gazdasági bíróság ha
táskörébe tartozó pereikben 5 000 dinár és a felső gaz
dasági bíróság hatáskörébe tartozó perekben az ille
ték 10 000 dinár érték után fizetendő.

8. Cikk
Amennyiben a végrehajtást követelő fél nem tűn

teti fel az illeték megállapítására mérvadó értéket, és 
ez az érték az előző rendelkezések értelmében sinc3 
meghatározva, 500 dinár tekintendő perértéknek.

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

9. Cikk
A beadványokra, cselekményekre és okiratokba 

amelyekkel kapcsolatiban az illeték fizetési ^kötelezett
ség már beállt, a jelen törvény érvénybelépése $Tőtt, 
az illetékek az eddigi illetékszabályzat szerint fizeten
dők.



Amennyiben a jelen törvény életbelépése előtt az 
illetéket befizették olyan cselekményre, amelyet a tör
vény életbelépése után foganatosítanak, a jelen tör
vényben előirt új illeték nem fizetendő be, de a már 
befizetett illetéktöbblet sem jár vissza.

10. Cikk
A  jelen törvény életbelépésével érvényét veszti a 

köztársasági bírósági illetékeiket szabályozó törvény 
(SZSZK 1965. évi 19. sz. Hív. Közi.), valamint a jelen 
törvény rendelkezéseivel ellentétben levő előírások 
is hatályukat vesztik.

11. Cákk
Am íg az autonóm tartományok nem hozzák meg 

saját előírásaikat a bírósági illetékekre vonatkozóan, 
a jelen törvény rendelkezései alkalmazandók az auto
nóm tartományok legfelsőbb bíróságai, a Növi Sad-i 
Felső Gazdasági Bíróság, valamint az autonóm tar
tományok területén működő általános hatáskörű ke
rületi bíróságok és kerületi gazdasági bíróságok előtti 
eljárásban is.

12. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép életbe, azzal, hogy 1969. május 
15-étől alkalmazandó.

ILLETÉKSZABÁLYZAT

I. PERES ÉS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

1. Beadványok

1. sz. díjszabályzati tétel

(1) Keresetre, és viszontkeresetre, valamint a per
újítás előterjesztésére a pertárgy értéke szerint:

50 dinár értékig 5 dinár
50-■tői 100 S> >» 10 i i

100 l> 200 >> f i 15 a

200 f f 500 f f f f 25 } f

500 »* 1 000 f f f f 50 f f

1000 f f 2 000 f f f f 75 f f

2 000 f f 3 000 f f f f 100 f f

3 000 » 4 000 f f f i 125 f f

4 000 »» 5 000 f i f f 150 i f

5 000 f f 50 000 f f f f 5 000 dinárt m eg-
haladó minden di
nár után még 1,5 

százalék
50 000-től minden további dinár után még 1 százalék, 

de legfeljebb 20 000 dinárig.

(2) A  végrehajtás vagy biztosítási végrehajtás el
rendelése, ideiglenes intézkedések foganatosítása, fize
tési meghagyások elleni kifogás, az előző állapot visz- 
szaállítására benyújtott javaslat után, továbbá a bizo
nyíték biztosítását célzó beadványok, válaszirat, a ke
reset megválaszolása, fellebbezési vagy felülvizsgálati 
válasz után a díjszabályzati tételben előírt illeték fele 
fizetendő.

(3) Az ítélet elleni fellebbezésre vagy felülvizsgá
latra, a birtokháborítási perekben hozott végzés elleni 
fellebbezésre a jelen díjszabályzatban előírt illeték 
kétszerese fizetendő.

(4) A végzés elleni fellebbezésre, vagy felülvizsgá
latra a jelen illetékdíjszabályzat 1. bekezdésében előírt 
illeték fizetendő.

M e g  j e g y z é s  i

1. Amennyiben a házastársak megegyeznek a váló
per közös megindításában (perreindtartási törvény 399. 
cikke), a keresetre csak egy illeték fizetendő.

2. A  fizetési meghagyás kiadását javasló keresetre 
a jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében előírt il
leték fele fizetendő.

3. Ha a beadványokat a bírósági jegyzőkönyvbe 
veszik fel, beleértve a tárgyalás folyamán jegyző
könyvbe foglalt beadványokat is, a vonatkozó bead
ványra előírt illeték fizetendő. A  22. díj szabályzati 
tételben említett másolatokért nem fizetendő külön 
illeték abban az esetben, ha a jegyzőkönyvet több 
példányszámban kellett volna elkészíteni.

4. Ha a keresetben javasolják ideiglenes intézke
dések foganatosítását, illetve elrendelését, vagy ha in
dítványozzák a fellebbezésben az előző állapot vissza
állítását is, akkor a keresetre előírt illetéken kívül 
fizetendő az adott javaslatra vonatkozó illeték is. Az 
ilyen illeték csak akkor nem fizetendő, ha a váló
perekkel kapcsolatos ideiglenes intézkedésről van szó.

5. A  javaslatra, melyben indítványozzák az ideigle
nes intézkedés, illetve rendelkezés végrehajtását vagy 
előírását, egy illeték fizetendő akikor is, ha a végre
hajtás, illetve biztosítás több eszközre vonatkozik, 
tekintet nélkül arra, hogy egyidejűleg vagy utólago
san kell azokat eszközölni.

6. Amennyiben a jelen díjszabályzati tételben fel
sorolt beadványok egyikében igényt támasztanak a 
telekkönyvbe vagy valamely más nyilvános könyvbe 
való bejegyzésre, a telekkönyvbe való bejegyzéssel 
kapcsolatos beadványokra előírt illeték nem fizetendő.

7. Az előterjesztésre, amellyel idegen bíróság ha
tározatainak elismerését indítványozzák státus ügyek
ben, 10 dinár illeték fizetendő, míg az előterjesztés 
kapcsán hozott végzés elleni fellebbezésre 20 dánár 
illetéket kell fizetni.

8. Az elsőfokú bíróság végzése elleni fellebbezésre 
csak akikor fizetendő illeték, ha a fellebbezéssel olyan 
végzést támadnak, amely a második számú díjszabály
zati tételben előírt illeték alá tartozik.

9. Azon végzések elleni fellebbezésre amellyel el
fogadják vagy elutasítják az előző állapot vissza
állítását, a jelen díjszabályzati tétel 1. bekezdésében 
előírt illeték fele fizetendő, de legfeljebb 20.— dinárt 
kitevő összegig.

10. A jelen díj szabályzati tételben fel nem sorolt 
beadványik után, valamint a beadványok mellékleteire 
illeték nem fizetendő.

2. Határozatok

2. sz. díjszabályzati tétel
(1) Az elsőfokú ítélet után, a pertárgy értéke sze

rint az 1. számú' díj szabályzati tétel 1. bekezdésében 
előírt illeték fizetendő.

(2) A  mulasztási ítélet, illetőleg az előzetes vizs
gálat, illetve az első főtárgyaláson tett beismerés alap
ján hozott ítélet után, amennyiben az előkészítő tár
gyalást nem folytatták le, a jelen díjszabályzatá tétel
1. bekezdésében előírt illeték fele fizetendő.

(3) A  perrendtartási törvény 277. cikkének 2. be
kezdése alapján, vagy az elsőfokú eljárás folyamán 
hozott végzésre és a kereset elvetését tartalmazó vég
zésre, a jelen díjszabályzati tétel 1. bekezdésében elő
írt illeték fele fizetendő, de legfeljebb 50 dinárt ki
tevő összegig.

(4) A  fizetési meghagyásra vonatkozó végzés után 
a jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében előírt il
leték fele fizetendő.

(5) A végrehajtás elrendelése, vagy biztosítása, 
vagy ideiglenes intézkedések iránti előterjesztésről ho
zott végzésre a jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdé
sében előírt illeték fele fizetendő. Ha azonban a vég
zést külföldi végrehajtó okirat alapján hozzák, akkor 
a jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében előírt il
leték teljes összegben fizetendő.

(6) A  végzés után, amellyel, elfogadják vagy eluta
sítják az előző állapot visszaállítását, a jelen díj sza
bályzati tétel 1. bekezdésében előírt illeték fele fize
tendő, de legfeljebb 20 dinár kitevő összegig.



M e g j e g y z é s ?

1. Az elsőfokú határozat utáni illetékfizetési köte- 
l&zettség nem függ attól, hogy a határozat jogerőssé 
vált-e vagy sem.

2. A  jelen díjszabályzati tételben fel nem, sorolt el
sőfokú határozatokra, valamint a másod- és harmad
fokú bíróságdk határozataira nem fizetendő illeték.

3. Ha a felső bíróság feloldja az alsó bíróság hatá
rozatait és az ügyet újbóli tárgyalásra visszaszármaz
tatja az alsó bírósághoz, a feloldott határozat után 
befizetett illeték beszámítandó az új határozatra vagy 
egyezségre fizetendő illeték. Hasonló módon kell el
járni akkor is, ha a legfelsőbb bíróság helyt ad a tör
vényességi óvásnak (perrendtartási törvény 39. cikke). 
Ugyancsak beszámítandó az előző állapot vissizaállí- 
tását célzó előterjesztés következtében feloldott első
fokú határozat utáni illeték, vagy az eljárás felújítása
— perújítás előterjesztésével kapcsolatos illeték, az 
előző állapot visszaállítása, illetve a perújítás után 
hozott határozattal kapcsolatos illetékbe. A  beszámí
tás esetében, amennyiben az első határozat után ma
gasabb illetéket fizettek be a második határozatra f i 
zetendő illetéknél, a különbözetet nem térítik meg.

4. A pótítélet vagy végzés után nem fizetendő ille
ték, ha a kiegészített határozatra az illetéket a teljes 
perérték szerint fizették.

5. Ha a per menetének során közbeeső ítéletet 
hoztak, aikikor az Illeték a per tárgyának teljes értéke 
után fizetendő. Az ilyen esetben a közbeeső ítélet 
utáni véghatározatra nem fizetendő illeték.

6. Ha a per menetének során részítéletet hoztak, 
aikkor az illeték az igény értéke szerint fizetendő, 
amelyről határoztak. A véghatározat után az illeték 
a továbbra is vitát képező tárgy hátramaradt értélke 
szerint fizetendő, amelyre a részítélet nem terjed ki.

7. A  fizetési meghagyás utáni illeték beszámítandó 
a bírósági határozat utáni illetékbe, amelyet a fize
tési meghagyás ellen benyújtott kifogással -kapcsolat
ban hoznak, illetve az egyezségre fizetendő illetékbe, 
amennyiben a per nem fejeződik be ítélettel.

8. A végrehajtás elrendelése utáni biztosíték, vagy 
ideiglenes intézkedések, illetve rendelet kiadását in
dítványozó javaslatokkal kapcsolatos végzésre, vala
mint a fizetési meghagyás ellen benyújtott fellebbe
zésre (perrendtartási törvény 426. és 427. cikke) az 
illeték az előterjesztés, illetve a kereset benyújtása
kor fizetendő.

9. A jelen díjszabályzati tétel 3. bekezdésében elő
írt illeték nem fizetendő a keresetet elvető végzésre, 
amelyet a bíróság a kereset előzetes felülvizsgálata 
során hozott (perrendtartási törvény 271. cikke).

10. Az első fokú bíróságnak a viszontkeresettel kap
csolatos ítélete után az illeték oly módon fizetendő, 
mintha a víszonfckeresetről a bíróság külön tárgyalna.

11. Ha több pert egyesítenek közös bírósági tárgya
lás lefolytatásának céljából, akkor az ítélet utáni il
leték külön fizetendő minden perre vonatkozóan, 
rrr-'^a nem egyesítették volna a pereket.

A státusa ügyekben idegen bíróság részéről 
határozat elismerésére 20 dinárt kitevő dlle- 

zetendő.

3. Egyezség

3. sz. díj szabályzati tétel
A  bírósági kiegyezésre az elsőfokú eljárás folya

mán, a felek közötti egyezség értéke szerint, a 2. 
számú díj szabályzati tétel 1. bekezdésében előírt ille
ték fele fizetendő.

M e g j e g y z é s :

1. Ha a közbeeső ítélet rendelkezést tartalmaz az 
igény alapjáról, utána pedig egyezség jön létre az 
igény összegéről, az egyezség után nem fizetendő illeték.

2. Az egyezségre vonatkozó jegyzőkönyv első má

solata után, amelyet a bíróság a fél követelésére ad 
ki, nem fizetendő illeték.

3. Ha az egyezség tárgya felbecsülhetetlen, az 
egyezségre 20 dinár illeték fizetendő.

II. PEREN KÍVÜLI ELJÁRÁS

1. Beadványok

4. sz. díj szabályzati tétel
(1) A  peren kívüli eljárás megindítását

indítványozó előterjesztésre ......................... 10 diná®
(2) Az elsőfokú bíróság véghatározata el

leni fellebbezésre, amennyiben a jelen d íj- 
szabályzati tétel soron következő bekezdése 
az egyes perenkívüli ügyék tekintetében
nem rendelkezik másként  ......................... 15 drnáfl

(3) A  következő végzéseikkel kapcsolatos 
fellebbezésekre:

1) a hagyatékátadó végzésre . . . .  30 dinár1
2) azon javaslattal kapcsolatos végzésre,

amellyel indítványozzák egyes személyek 
cselekvőképességének teljes megvonását 
vagy részleges korlátozását ha a javaslatot 
rokonok vagy az egyik házastárs nyújtja be 10 dinátj

3) Azon javaslattal kapcsolatos határo
zatra, amellyel indítványozzák a szülő és 
gyermek kölcsönös viszonyait szabályozó 
alaptörvény 23. cikkének 2. bekezdése alap
ján, annak kimondását, hogy a gyermek há
zasságban született ........................................ 10 diinárí

4) Azon javaslattal kapcsolatos határo
zatra, amellyel a szülőt megfosztják szülői 
jogának gyakorlásától, ha a javaslatot a 
rokonok, vagy az egyik szülő nyújtja b e . . .  10 dináp

5) Azon javaslattal kapcsolatos határo
zatra, amelyben kérik a házasság megköté
sének engedélyezését — a házassági alap
törvény 25. aikke szerint — ......................... 30 dinár

6) A  közös vagyon megosztását indítvá
nyozó javaslattal kapcsolatos határozatra . 50 dinár

7) Á mezsgye kiigazítására vonatkozó 
előterjesztéssel kapcsolatos határozatra . . 30 dinár?

M e g j e g y z é s :

1. Az 1. számú díjszabályzati tétellel kapcsolatos 
megjegyzés 6. és 10. pontjának rendelkezései alkal
mazandók a peren kívüli eljárásban is.

2. A  2. és 3. bekezdésben említett fellebbezésre 
nem fizetendő illeték, ha a fellebbezés benyújtója meg  
van fosztva cselekvő képességétől, illetve ha a fel
lebbezést az ilyen személy törvényes képviselője vagy 
gondnclloa nyújtja be.

5. sz. díjszabályzati tétel
Az elsőfokú bíróság véghatározatára a 

perenkívüli eljárásban ...................................10 dinár*

M e g j e g y z é s  :

A második számú díjszabályzati tétel megjegyzés 
sének 1., 2. és 3. pontjába foglalt rendelkezések al
kalmazandók a peren kívüli eljárásban is.

6. sz. díjszabályzati tétel
A  bírósági egyezség után a peren kívüli ügyekben, 

a 3. számú díjszabályzati tételben előírt illeték fize
tendő.

III. TELEKKÖNYVI ELIÁRÁS ÉS
AZ INGATLANOK NYILVÁNOS KÖNYVEKBE 

VALÓ BEJEGYZÉSÉT SZABÁLYOZÓ ELJÁRÁS

7. sz. díjszabályzati tétel
Az első fokú bírósági határozat elleni fellebbezésire 

azon javaslattal kapcsolatban, amely a telekkönyvi



bejegyzésre, a bekebelezés törlésére, vagy a telek
könyvi átírásra, továbbá a betáblázás bejegyzésére 
vagy törlésére, a főbe táblázásra vagy előjegyzésekre, 
illetve a hagyaték bejegyzésére vonatkozik azon te
rületeken, ahol még  érvényben vannak a betáblázási 
és hagyatéki könyvek, valamint azon javaslattal kap
csolatban amely a birtoklevél átruházására, az igaz
gató szerv bejegyzésére vagy törlésére, illetve a társa
dalmi tulajdon használati jogára vonatkozik . . .  10 di
nár.

M e g j e g y z  é s  :

A  jelen díjszabályzati tételben előírt illeték nem 
íizetendő:

1. A telekkönyv rendezése és helyesbítése céljából 
eszközölt hivatali ténykedésre, valamint a birtoklevél 
kiadása körüli műveleteikre azokon a területeken, 
ahol nem vezetnék' telebkönyvet, továbbá a telek- 
könyvnek a tényleges állaipottal való egybehangolása 
Céljából eszközölt eljárásra, valamint a megsemmisí
tett telekkönyveik és telekkönyvi betétlapok felú jí
tásával kapcsolatos eljárásra, amennyiben hiteles b i- 
ponyítékclkfeal igazolják, hogy a bejegyzést korábban 
eszközölték, tehát a bejegyzés után már fizettek il
letéket.

Ezekben az eljárásokban illetékmentes minden be
advány, kereset, telekkönyvi kivonat, melléklet, a 
kataszteri tervrajzok és birtaklevelek hitelesítése, kü
lönböző másolatok és telekkönyvi kivonatok iránti 
beadvány.

2. A  tulajdonjog vagy haszonélvezeti jog  megosz
tásával kapcsolatos eljárás, ha az osztozkodók e jogok 
társtulajdonosaiként vannak bejegyezve. Ugyanez ér- 
yényes a családi közösség feloszlására is, ha a va
gyont a családi közösség tagjai között osztják el, 
áimennyiben a családtagok a telekkönyvben mint tu
lajdonosok vannak bejegyezve.

3. Az öröklésről szóló határozat alapján eszköz- 
lendő bejegyzésre.

4. A  társadalmi-politikai közösségek javára eszkö
zölt bejegyzésre.

5. Az említett illetékmentesítés a volt földbirto
kokkal kapcsolatos tulajdonjog bejegyzésére csak azon 
személyekre és ezek örököseire vonatkozik, akik a vo
natkozó földbirtokot a bérlőviszonycfc megszüntetése 
előtt is birtokolták, de vonatkozik azokra a szemé
lyekre is, akik a birtokhoz vétel útján jutottak.

6. A földreform ra és a telepítésre vonatkozó tör
vény, továbbá az általános mépvagyont képező m ező-

azdaságii földalapra vonatkozó törvény, a bérházak és 
áztelkek államosítását szabályozó törvény, valamint 

a béirházak és háztelkeik államosításával kapcsolatos 
Végrehajtási eljárásról szóló rendelet alapján a pol- 
jgárofc javára eszközlendő telekkönyvi és birtoklevél- 
kiivonati bej egyzésekre.

7. A  polgárok javára a föld tagosítása céljából 
eszközölt földcserével kapcsolatos, valamint a kisajá
tításra vonatkozó törvény alapján eszközlendő be
jegyzésre.

8. A  pénzintézetek vagy munkaszervezetek részé
ről a dolgozóiknak lakásépítésre, lakások adaptálására 
Vagy vásárlására folyósított hitelek zálogjogi be
jegyzésére.

IV. A  VÁLLALATO K  KÉNYSZEREGYEZSÉGÉVEL 
ÉS CSŐDJÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

UTÁNI ILLETÉKEK
j

1. Beadványok

| 8. sz. díjszabályzati tétel
1. A  csődeljáráson kívüli kényszeregyez- 

pégi eljárás megindítására vonatkozó javas
lat után a vállalat és annak hitelezői kö
zötti csődéi járással kapcsolatos kényszer- 
©gyezeégre vonatkozó előterjesztésre ,  ,  ,  10 dánár

2. A  vállalat elleni csőd megnyitására
vonatkozó előterjesztésre .............................. 10 dinár

3. A  hitelezők bejelentésére a csődeljá
rásban az igények értéke szerint:

50 dinár értékig 5 dinár
50-től 250 ” ” 10 ”

250-től 1000 ”  ”  15 ”
1 000-től 5 000 ” ”  20 ”
5 000 dináron felül 25 ”

4. A  kényszeregyezségi eljárásban a hi
telező bejelentésére az előző bekezdésben 
felsorolt illeték fele fizetendő, azzal, hogy 
ez az összeg nem lehet kevesebb 5 dinárnál.

5. A csődtanácshafc a csődeljárásban, il
letve az egyeztető tanácsnak a kényszer- 
egyezségi eljárásban hozott határozata el
leni fe lleb b ezésre ......................... ........................ 50 dinár

M e g j e g y z é s  :

1. Az illeték kivetésének alapjául a hitelező által 
bejelentett igény összege szolgál. A  feltételes követe
lést feltétlen követelésnek kell tekinteni. Ha egy hite
lező több követelést jelent be, az illetők a bejelentett 
követelések együttes összege után fizetendő. Am ennyi
ben a hitelező utólagosan csökkenti bejelentett igé
nyét, az illeték a csökkentett igény összege szerint 
fizetendő.

2. Illetékmentesek:
1) A  csődtömeg-gondnok beadványai;
2) A  díjszabályzati tételben fel nem tüntetett be

adványok és azok mellékletei;

3. A jelen díjszabályzatban és a 9. sz. díjszabály
zati tételben előírt illeték fizetendő az intézmények 
elleni csődeljárásban is, valamint az intézmény és 
hitelezői közötti kényszeregyezségi eljárás során ás.

2. Illetékátalányok

9. sz. díjszabályzati téted

Illetékátalány fizetendő:
1. A  csődeljárásban és a kényszeregyez

ségi eljárásban, azon eszközök összege után 
amelyek a csőddel kapcsolatos tartozások 
kielégítésére, vagy ezen célokra rendelke
zésre állnak az e s z k ö z ö k .............................. 2 százaléka

2. A  fcényszeregyetzségá eljárásban azon 
eszközök összege után, amelyek tekinteté
ben egyezség jött létre . . . . . . .  1 százalék.

M e g j e g y z é s :

1. A z illetékátalány a csődtömeg tartozásának te
kintendő. Ezt az illetéket a csődtömeg-gondnok a 
végleges elosztásra vonatkozó végzés jogerőre válása 
után köteles letétbe helyezni.

2. Ha a csődeljárás folyamán megkezdődött a szer
vezet szanálása, akikor a jelen díj szabályzati tételben 
előírt illetékátalány fele fizetendő. Ezt az összeget a 
kényszerigazgatási szerv köteles elszámolni és letétbe 
helyezni, amennyiben ilyen szerv létezik. Ellenkező 
esetben az illeték fizetésére csak az a gazdasági vál
lalat köteles, amely érdekében megindították a sza
nálást. Az illeték a szanáló által szavatolt összeg 
után fizetendő.

3. Az illeiékátalányt a kényszeregyezség után az a 
gazdasági szervezet fizeti, amelynek javára történt a 
kiegyezés.

4. A  jelen díjszabályzati tételben előírt illeték
átalányt a bírósági illetékeiket szabályozó alaptörvény 
38. cikke 3. bekezidéséniek érteimében, az illetékfizetési 
meghagyás kikézbesítésétől számított 15 napon belül
kell befizetei. , i , ,  _ i . j ._ í ____ - :.



V. A  G AZDASÁG I SZERVEZETEK ÉS 
A Z  INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKÉBE VALÓ 

BEJEGYZÉS

10. sz. díjszabályzati tétel
A  gazdasági szervezetek és intézmények 

jegyzékébe való bejegyzést igénylő előter
jesztésre ..................................................................10 dinár

M e g j e g y z é s :

1. Éizen díjszabályzati tétel. értelmében illetékmen
tes az a beadvány, amellyel a kényszerigazgatás be
vezetését vagy a kényszeregyezségi eljárás, illetve 
csődeljárás megindítását jelentik be.

2. Ha egy beadvánnyal ugyanazon gazdasági szer
vezetre, illetve intézményre vonatkozóan több bejegy
zést igényelnek, akikor csak egy illeték fizetendő a , 
jelen díj szabályzati tétel előírásai szerint.

3. Azon beadványok és a hozzájuk tartozó mellék
letek után, amelyek a jelen díjszabályzati tételben 
nincsenek felsorolva, illeték nem fizetendő.

2. A  jegyzékbe való bejegyzés

11. sz. díjszabályzati tétel
1. A  gazdasági szervezetek alapító ak

tusának b e j e g y z é s é r e ........................................ 100 dinár
2. Az alakulást engedélyező aktus be

jegyzésére ............................................................ 10 dinár
3. A cég aláírására meghatalmazott sze

mély bejegyzésére, tekintet nélkül arra, 
hogy a már bejegyzett személy tekintetében 
eszközölnek változásokat .............................. 10 dinár

4. A  cég elnevezésének megváltoztatását
igénylő bejegyzésre .........................................40 dinár

5. A  jegyzékbe bejegyzett adatok m ódo
sítására, minden módosítás után . . . .  10 dinár

M e g j e g y z é s :

1. Több gazdasági szervezet egybeolvadása alkal
mával az előterjesztés utáni illetéken kívül, a jelen 
díjszabályzati tétel 5. bekezdésében előírt új illeték 
fizetendő az egybeolvadás bejegyzésére is, mégpedig 
az egyesült gazdasági szervezetek száma után; az 
újonnan létesített gazdasági szervezet bejegyzésére 
pedig a 10. és 11. díjszabályzati tétel 1. és 3. bekez
désében előírt illeték fizetendő.

2. Ha a gazdasági szervezet megváltoztatja szék
helyét ugyanazon gazdasági bíróság területén belül, 
a 10. díjszabályzati tételben, valamint a jelen díj
szabályzati tétel 5. bekezdésében előírt illeték fize
tendő.

Ha a gazdasági szervezet áthelyezi székhelyét egyik 
bíróság területéről másik bíróság területére, a gaz
dasági szervezet új székhelye szerinti bíróságnál fize
tendő az illeték, az újonnan létesített gazdasági szer
vezetek bejegyzésére előírt összegben.

3. A  kényszerigazgatás bejegyzése, vagy a kény- 
szerigazgatásd eljárás, illetve a csődeljárás megindítása 
után illeték nem fizetendő.

4. Ha egy beadvány több bejegyzésre vonatkozik, 
az illeték minden egyes bejegyzésre külön fizetendő.

5. Az igazgatóváltozás bejegyzésére, csak a jelen 
díj szabályzati tétel 5. bekezdésében előírt illeték fi
zetendő.

6. A jelen d íj szabályzati tétel 3. bekezdésében elő
írt illeték csak abban az esetben fizetendő, ha a 
cégjegyzésre meghatározott személy bejegyzését a gaz
dasági szervezet alapító aktusának bejegyzése után 
igénylik.

7. A  jelen díj szabályzati tétel 1. és 5. bekezdésé
nek rendelkezései és a díjszabályzati tételhez fűzött 
megjegyzések megfelelően alkalmazandók az intéz
ményeikre, illetve az intézmények egyesületeire és kö
zösségeire is.

3. A  munkaegységek bejegyzése

12. sz. díjszabályzati tétel

A gazdasági szervezetek munkaegységének bejegy
zését igénylő beadványra a 9. és 10. díjszabályzati 
tételben előírt illeték összegének fele fizetendő.'

M e g j e g y z é s :

1. Ha egyidejűleg több munkaegység bejegyzését 
igénylik, külön illeték fizetendő minden egyes munka
egység után,

2. Ha munkaegységekkel rendelkező több gazda-* 
sági szervezet egy szervezetbe egyesül, a jelen díj-« 
szabályzati tételben előírt illeték nem fizetendő.

3. A  jelen díjszabályzati tétel rendelkezései meg
felelően alkalmazandók az intézmények miunkaagy-# 
ségeinek bejegyzésére is.

4. Közzététel \

13. sz. díjszabályzati tétel

A bejegyzett adatoknak a Hivatalos Köz
lönyben való közzétételét igénylésére . . .  10 dlnáij

M e g j e g y z é s :

Ha az adatok bejegyzését egy beadványon igény
lik, akkor a jelen díj szabályzati tételben előírt illetSís 
csak egyszeri összegben fizetendő.

VI. MAGÁNVÁD ALAPJÁN INDÍTOTT 
BŰNVÁDI ELJÁRÁS

1. Beadványok

14. sz. díj szabályzati tétel

1. Magánvádra és viszontvádra . . . .  10 dinár;
2. Az előző állapot visszaállítását igény

lő előterjesztésre ...................................... 10 dénár“
3. Az elsőfokú bírósági ítélet elleni fe l

lebbezésre és a bírósági intést kimondó vég
zés elleni fellebbezésre . . . . . . . .  30 dinár*

4. A  bűnvádi eljárás újraf el vételét
igénylő beadványra .................................. 2 0  dinár

M e g j e g y z é s :

1. Közös bűnvádi eljárás esetén (bűnügyi perrend
tartás 31. cikke) az illeték összegét nem befolyá
solja az a tény, hogy egy beadvány több' magánvád
lóra vagy több vádlottra vonatkozik, illetve, hogy a 
beadványt több magánvádló vagy több vádlott nyúj
totta be, továbbá, az a körülmény sem, hogy a be
advány egy vádlott több bűncselekményére terjed ki.

2. Azon beadványra, melynek alapján a bűnvádi 
eljárás kiterjed ugyanazon vádlott más büncselcíane- 
nyeire is, melyek miatt magánvád alapban üldözik, 
az illeték a jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében 
előírt összegben fizetendő.

3. A  jelen díj szabályzati tételben fel nem  ̂ sorolt 
beadványokra és a  hozzájuk tartozó mellékletekre il
leték nem fizetendő.

1. Határozat

15. sz. díjszabályzati tétel

Az első fokú bírósági ítélet után és a "bí
rósági intést kimondó végzésre * .  • • • 20 dináí



M e g j e g y z é s :

1. Az első fokú ítélet után csak egy illeték fizeten
dő, tekintet nélkül a magánvádlók és az ítéletben 
foglalt bűncseleikményeik számára.
/ '  2. Ha ugyanazon személy által elkövetett több bűn
cselekményben, a bűnvádi eljárás különválasztása 
folytán (büntető perredtartási törvény 32. cikke) ugyan 
az a bíróság külön ítéleteket hoz, az ítéletre csak egy 
illeték fizetendő.

3. Amennyiben az ítélet elutasítja a vádat azzal, 
hoigy a bíróság nem illetékes, az ilyen ítéletért be
fizetett illeték beszámítandó az illetékes bíróság ál
tal hozott ítélet után fizetendő illetékbe. Ha a be
számítandó illeték meghaladja a fizetendő illeték ösz- 
szegét, a többlet nem jár vissza. Ha az ítéletet fe l
lebbezés, az előző állapot visszaállítását igénylő elő
terjesztés, vagy perújítás következtében feloldják, a 
feloldott ítélet után befizetett illeték beszámítandó az 
új elsőfokú ítéletre fizetendő illetékbe.

4. A jelein díjszabályzati tételben fel nem sorolt 
első fokú határozatra, valamint a másodfokú határo
zatra illeték nem fizetendő.

1 3. A  sajtó és a tájékoztatás egyéb formáit szabá
lyozó törvény alapján folytatott büntetőeljárás.

16. sz. díjszabályzati tétel

A  sajtót és a tájékoztatás egyéb formáit szabályozó 
törvény alapján folytatott büntető eljárásban a 14. 
*és 15. díjszabályzatii tételben előirányzott illeték 

kétszeres összege fizetendő.

VII. A  KÖZIG AZGATÁSI PEREKKEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1. Beadványok

17. sz. díjszabályzati tétel

1. A  közigazgatási aktus elleni kereset
Után ........................................................................... 15 d in ár.

2. Az első fokú bírósági ítélet elleni fe l
lebbezésre ....................................................... . 1 5  dinár

3. A  perújítása eljárásért 20 dinár

M e g j e g y z é s :

1. A  közigazgatási aktus felváltását igénylő elő
terjesztésre és más beadványokra, amelyek e díjsza- 
bályzati tételben nincsenek felsorolva, valamint a be
adványokhoz csatolt mellékletekre nem fizetendő il
leték.

2. A  közigazgatási számviteli per után az illeték 
ja jelen díjszabályzati tétel szerint fizetendő.

3. A  devizaügyekben indított perekben az illeték 
50 százalékkal növekszik.

4. A  miu-nfcaviszonyból eredő ügyek után, a jelen 
díjszabályzat szerint nem fizetendő illeték.

5. A  jelen díjszabályzati tétel 1. bekezdése alap
ján fizetendő az illeték a közigazgatási pereket sza
bályozó törvény 20. cikkének értelmében előterjesztett 
igényekre is.

2. Bírósági határozatok

18. sz. díj szabályzati tétel

A  közigazgatási perek eljárásában hozott ítéletekre 
ft következő illetékek fizetendők:

1. Ha a per tárgyának értéke felbe
csülhető, a tárgy értékének . . . .  1 százaléka
de legfeljebb .............................................  20 dinárig

2. Ha a per értéke felbecsülhetetlen .15 dinár

M e g j e g y z é s :

1. A  jelen díj szabályzata tétel 1. pántjában előírt 
illeték nem lehet kevesebb 15 dinárnál.

2. Amennyiben a per tárgyának értéke részben 
felbecsülhető, részben pedig nem, az illeték úgy fize
tendő, mintha a tárgy értéke felbecsülhető lenne.

Rokkantsági ügyökben, társadalombiztosítási, gond
noksági és örökbefogadási ügyekben, valamint a szo
ciális segélyezéssel kapcsolatos perekben hozott ítélet 
utáni illeték a fel nem becsülhető értékű perekre vo
natkozó illeték összegében fizetendő.

3. A  devizaügyekben folytatott perekkel kapcsola
tos ítéletekre 50 százalékkal felemelt illeték fizetendő.

4. A  közigazgatási számviteli perekben hozott ha
tározatokra az illeték szintén a jelen díj szabályzati 
tétel szerint fizetendő.

5. A munkaviszonyból eredő perekkel kapcsolatos 
határozatok után, a jelen d/jszabályzati tételben elő
írt illeték nem fizetendő.

6. A  jelen díj szabályzati tételben fel nem sorolt 
határozatokra illeték nem fizetendő.

VIII. KÜLÖN ESETEK 

1. Bírósági bizonyítékok és tanúsítványok

19. sz. díjszabályzati tétel
1. A  bizonyítványok kiadását igénylő be

adványokra .............................................. .  . 1 dinár
2. A  bizonyítványra 5 dinár

M e g j e g y z é s :

1. Ha egy bizonylattal több tényt, tulajdonságot, 
viszonyt vagy körülményt bizonyítanak, egy illeték 
fizetendő.

2. Az illeték befizetését igazoló bizonylatért, a je 
len díjszabályzati tételben előírt illeték fizetendő. Ha 
az illeték befizetéséről csak elismervényt adnak ki, 
akkor illeték nem fizetendő.

3. A  jelen díjszabályzati tétel nem vonatkozik a 
bíróság részéről a feleknek, a tanúknak, a szakértők
nek vagy tolmácsoknak kiadott bizonylatra, amellyel 
igazolják a tárgyaláson való megjelenést, ha a fent 
említett személyek köteleseik voltak jelen lenni a tár
gyaláson és ha a bizonylat kizárólag a szolgálatból 
vagy a munkáról való távolmaradás igazolására szol
gál.

4. A  jogerősség vagy végrehajthatóság megállapí
tására a bírósági kiadványokon nem fizetendő illeték.

5. A jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében elő
írt illeték fizetendő a távbeszélő útján közölt bead
ványokra, valamint minden utólagos beadványra, 
amellyel helyesbítik vagy módosítják az eredetileg 
benyújtott beadványt.

6. A  bizonylatért előírt illeték a bizonylat kiadását 
igénylő beadványra ragasztandó.

7. Ha a bizonylatot két vagy több példányban ad
ják ki, a második és minden további példányért a je 
len díjszabályzati tételben előírt illeték fele fizetendő.

8. Azokra a beadványokra, amelyekben ,a gyermek- 
pótlékra való jogosultság, a betegbiztosításból, rok
kantsági vagy nyugdíjbiztosításból eredő jog  megva
lósításának céljából kérelmezik , a bizonylat kiadását, 
továbbá magáért a bizonylatért a jelen díjszabályzat! 
tételben előírt illeték nem fizetendő.

2. Meghatalmazás

20. sz. díjszabályzati tétel

1. A bírósági jegyzőkönyvbe felvett szó
beli meghatalmazásért ...................................3 dinár

2. A  bíróság előtti meghatalmazás szó
beli visszavonásáért vagy felmondásáért . 2 dinár

3. A  meghatalmazás visszavonására vagy 
felmondására vonatkozó bírósági értesítésért 3 dinár



M e g j e g y z é s :

1. Ha jogi Sizemély aláírására meghatalmazott több 
személy, meghatározást ad egy személynek, akikor az 
illeték csak egy meghatalmazásra fizetendő.

2. A  meghatalmazás igazolására hitelesítés nálJkül 
a bírósághoz benyújtott írásbeli meghatározásra nem 
fizetendő illeték.

3. A jelen díjszabályzati tétel nem vonatkozik a 
bírósági jegyzőkönyvbe felvett szóbeli meghatalma
zásra büntetőeljárásban, hivatalból üldözendő bűn
cselekményeikkel és a gazdasági kihágásokkal kap
csolatos eljárásban, amelyek során illeték nem fize
tendő.

4. Az ezen díjszabályzati tételben előírt illetéket 
be kell ragasztani a bírósági jegyzőkönyvbe.

5. A  jelen díj szabályzati tétel 1. bekezdésében em
lített szóbeli meghatalmazásra egy illeték fizetendő 
abban az esetben is, ha egyidejűleg több személy ad 
meghatalmazást egy vagy több személy részére.

3. Betekintés a bírósági iratokba

21. sz. dijszabályzati tétel

A  befejezett bírósági iratokba való be
tekintésért ............................................................ 3 dinár

M e g j e g y z é s  :

1. Illetékmentes a betekintés azokba a bírósági ira
tokba, amelyekkel kapcsolatban az eljárás folyamat
ban van, ha az iratokat maga a fél vagy annak he
lyettese, illetve meghatalmazottja tekinti át.

2. Az illetéket fel kell ragasztani a betekintés tár
gyát képező iratra és a bírósági alkalmazott bizonyítja 
az iratokba való betekintést.

' 3. Az iratok betekintésére vonatkozó írásbeli vagy 
szóbeli igény illetékmentes.

4. Másolatok

22. sz. díjszabályzati tétel
1. A bírósági íratok, valamint az irat- 

gyűjtemények aktáinak a fél követelésére 
a bíróság által végzett másolása után min
den eredeti fél í v r e ............................................. 4 dinár

M e g j e g y z é s :

1. Az írásbeli vagy szóbeli igényre a másolást il
letően, a 19. sz, díjszabályzati tétel 1. bekezdésében 
előírt illeték fizetendő.

2. A másolat utáni illeték a beadványra ragasz
tandó fel, ha pedig a másolást szóbelileg igénylik, 
akkor magára az iratra. Hasonló az eljárás a bead
ványra ragasztandó illetékkel kapcsolatban is.

3. Fél ív alatt két oldalas normális irodai méretű 
lap értendő. Minden megkezdett fél ív teljes fél ívnek 
számítandó.

4. Ha a másolást idegen nyelven végzik, a jelen 
díjszabályzati tételben előírt illeték 50 százalékkal 
emelendő.

5. A  tárgyaláson vezetett jegyzőkönyv másolásáért, 
amelyet egyidejűleg végeznek az eredeti jegyzőkönyv 
készítésével (indigó papíron) a jelen díj szabályzati 
tétel 1. bekezdésében előírt illeték fele fizetendő.

5. Kivonatok nyilvános könyvekből

23. sz. díjszabályzati tétel

A  gazdasági szervezetek jegyzékeiből, az 
intézmények jegyzékeiből vagy más, a bíró
ság által vezetett nyilvános könyvekből esz
közölt kivonatokért, ha azokat a fél követe
lésére adják ki, minden fél ív után « • • 4 dinár

M e g j e g y z é s :

1. Ha a kivonatot maga a fél készítette és nyúj
totta be a bírósághoz hitelesítésre, a jelen díjszabály
zati tételben előírt illeték fele fizetendő.

2. A  fél írásbeli vagy szóbeli igényére a kivonat 
kiadására vonatkozóan, illeték nem fizetendő.

6. Jogsegély

24. sz. díj szabályzati tétel

A bíróság előtt jegyzőkönyvbe vett szóbeli bead
ványra. a vonatkozó beadványra előírt illeték fize-i 
tendő.

7. Egyéb tárgyaik

25. sz. dijszabályzati tétel

1. A  fél előterjesztésére, hogy a bíróság
nevezze ki a választóbíróság bíráját vagy 
elnökét (perrendtartás! törvény 441. cikké
nek 1. és 2. b e k e z d é s e ) ...................................

2. A  választott bíróság tóráinak kire
kesztésére vonatkozó javaslatra (perrend
tartási törvény 443. c i k k ) ..............................

3. A  választott bíróság ítéleteinek jog -
erősségi és végrehajthatóságí záradékkal 
való ellátása .......................................................

M e g j e g y z é s :

A jelen díjszabályzati tétel 1. bekezdésében előírt 
illeték nem fizetendő abban az esetben ha a választott 
bíróság elnökének kinevezését a választott bírák 
egyike javasolta (perran/dtartási törvény 441. cikké
nek 2. bekezdése).

26. sz. díjszabályzati tétel

Azon illeték befizetésére való felszólítá
sért, amelyeket a fél figyelmeztetés nélkül 
köteles befizetni ............................... .  ■ < 3  dinár
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a  k ö z t á r s a s á g i  n é p v é d e l m i  t ö r z s k a r
M EGALAKÍTÁSÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  Köztársasági Népvédelmi Törzskar megalakítá
sát szabályozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista: 
Köztársasági Szkupstina a Köztársasági Tanács és a 
Politikai-Szervezési Tanács 1969. április 25-én tartott 
ülésein elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 82. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, S. k. a Szkupstina elnöke

10 dinár! 

10 dinár 

30 dinár



a  k ö z t á r s a s á g i  n é p v é d e l m i  t ö r z s k a r  
m e g a l a k í t á s á t  s z a b á l y o z ó

T Ö R V É N Y

1. Cikk
Beográdi székhellyel megalakul a Köztársasági 

Népvédelmi Törzskar (a további szövegben: Köztársa
sági Törzskar).

A  Köztársasági Törzskar változtathatja székhelyét.

2. Cikk
A  Köztársasági Törzskar béke idején a területi vé

delem egységeinek szervezésével, tervezésével, irányí
tásával, felfegyverzésével, felszerelésével, kiképzésével 
és feltöltésével kapcsolatos teendőket gyakorolja; egy
behangolja ezen egységek együttműködését a Jugo
szláv Néphadsereggel, a népvédelmi szervekkel, to - 
yábbá más szervekkel és szervezetekkel.

A  Köztársasági Törzskar, háború idején, a jelen 
Cikk 1. bekezdésében felsorolt teendőkön kívül irá
nyítja a területi védelmi egységek harci tevékenysé
gét és biztosítja együttműködésüket a Jugoszláv Nép
hadsereggel.

3. Cikk
A  Köztársasági Törzskar béke idején kötelező uta

sításokkal látja el a Köztársaság területén lévő tár
sadalmi-politikai közösségek népvédelmi törzskarait 
a területi védelem egységeinek szervezése és felszere
lése tekintetében.

A  Köztársasági Törzskar háborúban és közvetlen 
háborús veszély esetén parancsot ad a Köztársaság 
területén lévő társadalmi-politikai közösségek népvé- 
Üelrni törzskarának a területi védelem egységeinek 
igénybevételéről.

4. Cikk
A  területi' védelem egységeinek irányítása céljából 

a Köztársaság területén, a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács létesíthet operatív övezeteket és törzskarokat 
az övezetekben.

Az operatív övezet törzskarának tagjait a Köztár
sasági Végrehajtó Tanács nevezi ki és menti fel.

5. Cikk
A  Köztársasági Törzskarnak parancsnoka, politikai 

biztosa, főnöke és meghatározott számú tagja van.
A  Köztársasági Törzskar parancsnokát a népvédel

mi törvényben előírt módon nevezik ki és mentik fel.
A  Köztársasági Törzskar politikai biztosát, főnö

két és tagjait a Köztársasági Végrehajtó Tanács ja 
vaslatára a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 
nevezi ki és menti fel.

A  Köztársasági Törzskarban beosztott többi pa
rancsnokot és dolgozót a Szerb Szocialista Köztársa
ság közigazgatási szerveiről szóló törvény rendelke
zéseinek értelmében nevezik ki és mentik fel.

6. Cikk
A  Köztársasági Törzskar tevékenysége feletti fe l

ügyeletet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina 
és a Köztársasági Végrehajtó Tanács gyakorolja.

7. Cikk
A  Köztársasági Törzskar meghatározza belső szer

vezeti felépítését, valamint munkamódszerét — össz
hangban a Köztársasági Végrehajtó Tanáccsal.

8. Cikk
A  Köztársasági Törzskar működéséhez szükséges 

(eszközök a köztársasági költségvetésben eszközlendők,

9. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyébe való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.

1 S 1

A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a következő

U Ií A  Z -t

a  k ö z t á r s a s á g i  k ö z i g a z g a t á s i  i l l e t é k e 
k e t  SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍTÉSEIRE

é s  m ó d o s í t á s a i r a  v o n a t k o z ó  t ö r v é n y
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  köztársasági közigazgatási illetékeket szabályozó 
törvény kiegészítéseire és módosításaira vonatkozó 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Gazdasági 
Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 83. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A KÖZTÁRSASÁG I KÖZIGAZGATÁSI 
ILLETÉKEKET SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 
KIEGÉSZÍTÉSEIRE ÉS MÓDOSÍTÁSAIRA 

VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y
1. Cikk

A  köztársasági közigazgatási illetékeket szabályozó 
törvény (SZSZK 1965. évi 19. sz. Hiv. Közi.) 1. cikke 
a következőképpen módosul:

„A  jelen törvény bevezeti a köztársasági közigaz
gatási illetéket a közigazgatási eljárással kapcsolatos 
akták és műveletek után, valamint a köztársasági 
szerveknél intézendő egyéb iratok után, azzal, hogy 
az illeték a jelen törvény kiegészítő részét képező 
díjszabás szerint fizetendő.

Az ezen cikk 1. bekezdésében említett szervek 
alatt azon munka- és más szervezetek is értendők, 
amelyekkel szemben a Köztársaság rendelkezik az 
alapító, illetve társalapító jogával, továbbá a K öz
társaság területén létesített munka- és más szerveze
tek, amennyiben a törvényben vagy más a törvény 
alapján hozott előírásokban részükre biztosított köz
jogosítvány keretében, a felek megkeresésére dönté
seket hoznak a közigazgatási eljárás során.”

2. Cikk

A  3. cikk 1. bekezdésében az „500 dinár”  „10 d i- 
nár” -ral helyettesítendő.

A 2. bekezdés 1. pontjában a „600 dinár”  helyébe 
„12 dinár” és a 2. pontban az „5.000 dinár” helyébe 
„100 dinár” kerül.

A  3. bekezdésben a „300 dinár” „6 dinár” -ral he
lyettesítendő, a „2 500 dinár” helyébe pedig „50 dinár”  
kerül.

3. cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba, azzal, hogy 1969. má
jus 15-étől alkalmazandó. ,



ILLETEKDIJSZABAS

I. Beadványok

Dinár
1. Dijszabástétel

Megkeresések, kérvények, javaslatok, bejelen
tések és más beadványok után, ha a jelen tör
vény nem ír elő más illetékeket —  —  — 1

Megjegyzés:
E díjszabástétel szerint illeték nem fizetendő 
azon utólagos beadványokra, amelyekben a
fél a már korábbi beadvány gyorsabb intézé
sét sürgeti.

2. Díjszabástétel
A  jelen törvény 1. cikkének 1. és 2. bekezdé
sében felsorolt szervek döntése elleni panaszra 6

II. Végzések

3. Díjszabástétel ,
Minden olyan végzésre, amelyre nincs előírva 
külön illeték — —  — — —  — —  —  5

Megjegyzés:
1. Amennyiben több személy megkeresésére

hozzák a végzést, az ezen díjszabástétel sze
rint az illeték a feleknek kikézbesített vég
zések száma szerint fizetendő.

2. A  panaszok utáni végzésekre nem fizetendő 
illeték.

III. Bizonylatok

4. Díjszabástétel
A  szervek által kiadott bizonylatokért, ameny- 
nyiben nincs másként előírva —  —  —  —  3

5. Díjszabástétel
Az iskolai végzettségről és szakképzettségről 
szóló bizonyítvány másodpéldányáért —  —  10

IV. Hitelesítések, másolatok és fordítások

6. Díjszabástétel
Aláírások, kéziratok hitelesítéséért és másola
tokért:

1) minden aláírás hitelesítéséért —  —  —  2
2) a kézirat azonosságának hitelesítéséért,

vagy a másolatok hitelesítéséért, az ere
deti szöveg minden fél íve után —  —  8

Megjegyzés:
1. Fél ív  alatt normális irodai, vagy kisebb 

méretű kétoldalas papírlap értendő.
2. A z idegen nyelvű kézirat vagy másolat hi

telesítéséért a díjszabás második pontjában 
előírt illeték kétszeresen fizetendő.

7. Díjszabástétel
A  fordítások hitelesítéséért az azon illetékdíj
szabás 11. tételében előírt illeték 30 száza
léka fizetendő.

Megjegyzés:
Amennyiben szerv végzi és hitelesíti a fordí
tást, az ezen tételben előírt illetéken kívül az 
illetékszflibályzat 11. tételében előírt illeték is 
fizetendő.

8. Díjszabástétel 
Tervek hitelesítéséért

M egjegyzés:
Kataszteri tervek másolatának hitelesítéséért 
az illeték nem ezen tétel, hanem az illeték
szabályzat 14. tétele szerint fizetendő.

9. Díjszabástétel
A tervek (rajzok) heliografikus másolatának 
hitelesítéséért, egész vagy megkezdett négy
zetméterenként — — — — — — — —  6

10. Díjszabástétel
Hivatalos szerveknél végzett iratok és doku
mentumok másolásáért:

1) Amennyiben a másolást az érdekelt sze
mély végzi, minden eredeti félív után —  1

\ 2) A  szervek által végzett másolásáért ere
deti félívenként — — — — — — 4

3) Amennyiben a szerv idegen nyelvű ira
tok, dokumentumok másolását végzi, az 
eredeti szöveg félívenként — — — — 6

Megjegyzés:
A  6. díjszabástételhez fűzött megjegyzés 1. 
pontjának rendelkezése érvényes.

11. Díjszai>ástétel
1. A  kézzel másolt kataszteri tervek után az 

illeték a pontszám mennyisége szerint fize
tendő:
a) 10 pontig — —  — —  —  — — — 10
b) 10 ponton' felül minden további pont

után — — —  — —  — — —  — 0,30
c) személyi és más adatok bejegyzéséért

minden pont után —  — — —  —  — 0,30
2. Nagyobb objektumok és parcellák terveinek

kézzel való másolása után, amennyiben az 
illetéket nem lehet pontok szerint elszámol
ni, az illeték a másolásra fordított óraszám 
szerint fizetendő — —  —  — — — — 6

3. Amennyiben a tervek másolása ezen díjsza
bástétel 1. és 2. pontja szerint történt, ak
kor minden ily módon lemásolt példányért, 
a sokszorosítási költségeken kívül  ̂még a
következő összegű illeték is fizetendő —  —  4

M egjegyzés:
1. A  pontszám alatt a hektárak, a parcellák 

és az objektumok összege értendő
2. Az egy hektárnál kisebb terület egész hek

tárnak számít.
3. Az ezen díjszabástétel 1. pontjának a) alatt 

előírt illeték külön számítandó minden ka
taszteri községnél.

12. Díjszabástétel
Egy idegen nyelvről más idegen nyelvre való 
fordításért:

1) Ha az eredeti szöveg nem több száz
szónál —  —  —  —  —  —  —  —  —

2) Ha az eredeti szöveg száznál több szóból 
áll, minden egész ív, vagy megkezdett
fél ív  fordításáért —  —  —  •— —  —  40

Megjegyzés:
A  6. számú díjszabástételhez fűzött m egjegy
zés 1. pontjának rendelkezése érvényes.

13. Díjszabástétel
A  helyszínelés! elaborátumok (felmérési elatio- 
rátumok) adatainak lemásolása és kopírozása:

1) A  terep felmérésre és a felvételezésre 
vonatkozó jegyzőkönyv lemásolásáért,

IL , eredeti oldalak szerint —  —  — •— ®



2) Részletes tervrajzok (vázlatok) kézi- és
íoto-vázlatok vagy a tervek másolatai
nak a felvételezés adataival való kiegé
szítéséért, az eredeti rajzfelületért négy- 
zetdeciméterenként —  — —  — —.

3) Koordinákért vagy felmérésekért
a) trigonometriai pontokért, valamint a

tengerszint m egjelölő jelzések magas
sága, helyzete vagy megjelölése sze
rint, minden pont vagy jelzőtábla 
után — — —  — —  —  —  —  10

b) Poligon és kis pontok után, minden
pontra — — — —  —  — — —  2

4) Az eredeti tervek és matricák, fotóter
vek, térképek és sokszorosításra szolgáló 
fotopapírok, minden lap után', tekintet 
nélkül annak fajtájára és méreteire —  20

5) A  negatív vagy diapozitív (film vagy
lemez) utólagos használatára, tekintet 
nélkül a méretekre, minden negatív il
letve diapozitív után — — — —  —  p

6) Azon adatok kopírozására és lemásolá
sára, amelyekre nem vonatkozik a jelen 
díjszabástétel előző pontja, minden mun
kaóra utári — — — — — — —  6

M egjegyzés:
1. Azon mérések, számítások vagy más kivizs

gálásokra vonatkozó jegyzőkönyvek lemá
solása után, amelyek koordinákat vagy a 
pontok helyzetének leírását tartalmazzák, a 
díjszabás 1. és 3. pontjában előírt illetéken 
kívül az illeték a koordinátok és a pontok 
helyzetének leírása után is fizetendők.

2. A  jelen díjszabás 4. és 5. pontjában felsorolt 
műveletekért, az eredeti használata után f i 
zetendő illetéken kívül megtérítendők a ki
dolgozás költségei és az anyag értéke.

3. A  jelen díjszabás 4. és 5. pontjában előírt 
illetéket az eredeti tervek utólagos igénybe
vételéért nem fizeti a munkálatokat kivite
lező beruházó, akire az eredeti tervek vo
natkoznak. A beruházó mentesítve van a 
jelen díjszabás 1., 2., és 3. pontjában előírt 
illeték fizetése alól is, ha utólagosan végzi 
az adatok lemásolását és kopírozását az ál
tala kijelölt szakértővel.

14. Díjszabástétel 
Ha a jelen díjszabás 12. tételében előirány
zott kopírozást vagy másolást a munka vagy 
más szervezet szakértője által végzi vagy ha 
ezt a műveletet meghatalmazott geodéziai 
szakértő látja el kataszteri földmérések céljá
ból, az említett díjszabástételben előírt illeték 
fele fizetendő.

15. Díjszabástétel
1. Fél ív  terjedelmű (22/35 cm) terv másolatá

nak hitelesítéséért — — —  — __ __ __
A  fél ívnél nagyobb terjedelmű terv másolásá
nak hitelesítéséért, a fél ív utáni alapilletéken 
kívül annyiszor 2 dinár fizetendő, amennyi
szer az ív felületének másolata nagyobb egy 
fél ív felületénéL

2. A  kataszteri nyilvántartások és a terepi 
elaborátumok kivonatainak és másolatainak 
hitelesítéséért az illeték a másolásra fe l
használt nyomtatványok íveinek száma sze-

10 rint fizetendő, mégpedig:
a) az 1. ív után (kataszteri nyomtatvány) 2
b) minden további ív  után —  — —  —  1

3. A  földmérési munkálatok kivitelezésére fe l
hatalmazott munka és más szervezetek, vagy 
a felhatalmazott geodéziai szakértők által 
kidolgozott tervek jóváhagyására, az illeték 
a jelen díjszabás 1. pontjának értelmében 
fizetendő.

Megjegyzés:
1. A  terv hitelesítéséért a jelen díjszabástétel

szerint a díjszabás 8. tételében előírt illeték 
fizetendő. x

2. A  tervmásolat megkezdett fél íve illetve íve 
(kataszteri nyomtatvány) egész ívnek számít.

V. Építkezési illetékek

16. Díjszabástétel
1. Azon gépi, villamos, villanymotoros, gáz és

egyéb berendezések után, amelyek a téte
les előírások értelmében kötelező vizsgálat-? 
nak vannak alávetve, használati engedély 
céljából az illeték a ráfordított munkaórák 
szerint fizetendő, mégpedig egy munkaóra 
után —  _ _ _ _ _ _ _ _  —  7,50

2. A  motor járm űvek technikai ellenőrzéséért 15

M egjegyzés:
A jelen díjszabás 1. pontjában előírt illeték 
minden egész vagy megkezdett munkaóra- után 
fizetendő, ami a műszaki ellenőrzésben részt
vevő alkalmazott idejét köti le.

VI. Egyéb vonatkozások

17. Díjszabástétel
Készpénz (letétek), tárgyak és megőrzés céljá
ból a szerveknél letétbe helyezett értékpapírok 
után 100 dinár, illetve minden megkezdett 100 
dinár értékre évenként fizetendő illetmény a 
következő összegben, minden 100 dinár után —  1

M egjegyzés:
1. Ha a tárgy értéke ismeretlen, akkor becs

léssel állapítható meg.
2. Az ezen díjszabástételben előírt illeték az 

első évre előre fizetendő, míg a többi évek
re a letét visszavételekor. Az elkezdett év 
egész évnek számít.

3. Ha a letétet a letétes követelésére, egyik 
letétesről a másikra ruházzák át, az átruhá
zásért egy évi illeték fizetendő.

4. Ezen illeték alól mentesek azok a letétek, 
amelyeket az állami szervek követelésére, 
illetve hivatalból helyeznek letétbe, ameny- 
nyiben az előírt határidőn belül visszave
szik azokat.

18. Díj-szabástétel 
A  figyelmeztetésért, amellyel felszólítják egye
seket a kötelező illeték befizetésére —  —  —  1
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U K A  Z -t

A  KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKET SZABÁLYOZÓ
t ö r v é n y  m ó d o s í t á s a i r a  é s  k i e g é s z í t é s e i 

r e  VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 
NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  kommunális illetékeket szabályozó törvény mó
dosításaira és kiegészítéseire vonatkozó törvényt, ame
lyet a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a 
Köztársasági Tanács és a Gazdasági Tanács 1969. áp
rilis 25-én tartott ülésein elfogadott, ezzel érvényessé 
nyilvánítom.

K SZ 84. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minic, s. k.
e  Szkupstina elnöke

A  KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKET SZABÁLYOZÓ
t ö r v é n y  m ó d o s í t á s á r a  é s  k i e g é s z í t é s é r e

VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  kommunális illetékeket szabályozó törvény 

(SZSZK Hív. Közi. 19/65. sz.), 1. cikkének 1. bekez
dése-után a következő szövegű 2. bekezdés kerül:

„A  jelen cikk 1. bekezdésében említett tárgyakon 
és szolgáltatásokon kívül a községi szkupstina a tele
pülések tisztasága és higiéniája céljából, az utcák, 
terek és lakótelepülések egyéb felületeinek haszná
lata után kommunális illetéket vezethet be a követ
kező tárgyak és szolgáltatások után:

1. közúti motoros járm űvek és pótkocsik után, k i
véve azon járműveket, amelyekre vagyonadó van 
előírva,

2. építkezési objektumok kivitelezése után” .
A z eddigi 2. bekezdés 3. bekezdéssé válik.

2. Cikk
A  2. cikk után a következő szövegű három új 

cikk kerül:

„2a. Cikk
A  községi szkupstina mentesítheti a személyek és 

szervezetek egyes kategóriáit a kommunális illetékek 
fizetése alól, vagy a személyek és szervezetek egyes 
kategóriáinak, illetve a tárgyak és szolgáltatások 
egyes fajtái után különböző összegben írhatja elő a 
kommunális illetékeket.

2b. Cikk
A  községi szkupstihák előírják a kommunális il

letékek kivetésének és rendes beszedésének módját.
Amennyiben a községi szkupstina előírja a kom

munális illeték kivetésével kapcsolatos kötelező ille
tékvallomást és annak határidejét, és az illetékköteles 
e határidőn belül nem vallja be az illetéket, a pol
gárok járulékait és adóit szabályozó kerettörvény 
126. cikke 1. és 2. bekezdésének rendelkezései értel
mében köteles az illeték felemelt összegét befizetni.

A  polgárok járulékait és adóit szabályozó keret- 
törvény rendelkezései megfelelően alkalmazandók a 
kommunális illetékek kivetési és beszedési eljárás
ban hozott elsőfokú végzésekkel kapcsolatos fellebbe
zésre is. ______________________ _______________________ -

2c. Cikk
A  kommunális illetékek kényszerbeszedése a polgá

rok járulékainak és adóinak kényszerbeszedésére ér
vényes előírások alapján történik, illetve a költség- 
vetési bevételeknek és alapoknak a munka- és más 
szervezetektől való beszedését szabályozó előírások 
alapján.

Azon kommunális illetékek után, amelyeket nem 
fizetik be a községi szkupstina határozatával előírt 
határidőn belül, 9 százalékos kamat fizetendő.”

3. Cikk
A  3. cikk törlendő.

4. Cikk
A z eddigi 4. cikk 3. cikké változik.

5. Cikk
A  jelen törvény rendelkezései az V  alkotmány

függelék 5. pontjának 3. bekezdése értelmében, alkal
mazandók a szocialista autonóm tartomány területén 
is, mindaddig, amíg az autonóm tartomány nem 
hozza meg saját törvényét.

6. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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U K A  Z -t

A K ÖZTÁRSASÁG  ÉS A Z AUTONÓM TARTOM Á
NYOK DEVIZASZÜKSÉGLETÉT BIZTOSÍTÓ ÉS A 
DEVIZÁK ELOSZTÁSÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 

ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A köztársaság és az autonóm tartományok deviza
szükségletét biztosító és a devizák elosztását szabá
lyozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársa
sági Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Gazdasági 
Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 85. szám
1969. május 5. I
B e  o g r a d

Milos Minic, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  K ÖZTÁRSASÁG  ÉS AZ AUTONÓM 
TARTOM ÁNYOK DEVIZASZÜKSÉGLETÉT 

BIZTOSÍTÓ ÉS A  DEVIZÁK ELOSZTÁSÁT 
SZABÁLYOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
Á  köztársaság egyes évekre szóló devizaszükség

lete a köztársaság területén az árukivitelből és szol
gáltatásokból azon utolsó előtti évben származó de
vizák 0,50 százalékában biztosítandó, amelyben a de
vizaeszközöket az igénylő számára biztosították.



2. Cikk
A  jelen törvény 1. cikkének értelmében realizált 

devizák a következő összegben vehetők igénybe:
1) a köztársaság 66,4 százalékig; ,
2) Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány 21,3 

százalékig;
3) Koszovo Szocialista Autonóm Tartomány 12,3

'zalékig.

3. Cikk
A  köztársaság illetve tartományi szkupsibina, a vég

rehajtó tanács javaslatára, a jelen törvény 2. cik
kének értelmében meghatározott devizákat elosztja a 
köztársaság, illetve a tartományok területén működő 
köztársasági illetve tartományi szerveknek, intézmé
nyeknek, társadalmi szerveinek a nem árujellegű és 
az árujellegű fizetések eszközlésére, továbbá polgári 
jogi személyeknek, valamint a Köztársaság, a tar
tományok és községek egyéb szükségleteinek fede
zésére.

4. Cikk
A  köztársaság, az autonóm tartományok és B eo- 

grád város a devizák elosztását és igénybevételét, 
devizanemek tekintetében, a társadalmi-politikai kö
zösségek, az intézmények, a társadalmi szervezetek 
és polgári jogi személyek devizaszükségletét szabá
lyozó törvény (JSZSZK 1969. évi 13. sz. Hiv. Lap)
2. cikkének rendelkezései alapján végzik.

5. Cikk
Eltérően a jelen törvény 4. cikkének rendelkezé

seitől, _ a köztársaság, az autonóm tartományok és 
Beográd város 1969-ben igénybe vehetik a devizákat 
a társadalmi-politikai közösségek, az intézmények, a 
társadalmi szervezetek és polgári jogi személyek de
vizaszükségleteinek biztosítását szabályozó törvény 
15. cikkének rendelkezései értelmében.

6. Cikk
A  köztársasági illetve tartományi végrehajtó ta

nács indokolt esetekben engedélyezheti egyes igény
lőknek a jelen törvény 3. cikkének értelmében elosz
tott devizák rendeltetési céljának módosítását, és 
amennyiben megállapítja, hogy a devizákat nem ve
szik igénybe teljes összegben, az egyes' igénylőknek 
elosztott^ devizaeszközök magasságát is módosíthatja, 
illetve átutalhatja az eszközöket a jelen törvény 7. 
cikkének értelmében létesített tartalékba.

7. Cikk
A  jelen törvény 3. cikkének értelmében elosztott 

devizák keretében, a törvény előirányozza a deviza- 
eszközök meghatározott összegét az előre nem látott, 
vagy nem eléggé előirányzott kiadások fedezésére 
(tartalék) és előírja ezen összeg igénybevételének 
módozatát.

8. Cikk
A  jelen törvény 3. cikkének értelmében előirány

zott devizák elosztására vonatkozó döntés az illető 
naptári év elején hozandó meg és érvényes azon év 
végéig, amelyre vonatkozik.

Amennyiben az ezen cikk 1. bekezdésében emlí
tett döntést nem hozzák még a naptári év kezdetéig,, 
a devizák ideiglenesen biztosítandók az előző évben 
hozott döntés alapján, de legfeljebb három hónapra, 
az előző évben hozott döntésben elosztott devizák 30 
százalékát kitevő összegben. Az ideiglenesén engedé
lyezett deviza-eszközök a jelen törvény 2. cikkének 
alapján biztosítandó devizák előlegének tekintendők.

Az ezen cikk 2. bekezdésében említett devizáknak 
a jelen törvény 3. cikkében felsorolt igénylőkre való 
elosztását a köztársasági illetve tartományi végre
hajtó tanács végzi.

9. Cikk
A  Köztársasági Végrehajtó Tanács minden soron- 

következő év június 30-áig beszámoló jelentést ter
jeszt fel a Köztársasági Szkupstinához, az előző év
ben felhasznált devizákról.

10.. Cikk
A  jelen törvény rendelkezései, az V. alkotmány

függelék 5. pontjának 1. bekezdése értelmében egy
ségesen alkalmazandók a Szerb Szocialista Köztársa
ság egész területén.

11. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzététele utáni napon 
lép hatályba.
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U K A  Z -t

A KÖZREND ÉS NYUGALOM ELLENI K IH ÁG Á
SOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  közrend és nyugalom elleni kihágásokra vonat
kozó törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársa
sági Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Politikai- 
Szervezési Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein 
elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

K SZ 86. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  KÖZREND ÉS NYUGALOM ELLENI 
KIH ÁGÁSOKRA VONATKOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk
A  közrend és nyugalom elleni kihágásnak tekin

tendő, ha valaki viselkedésével vagy cselekedeteivel 
veszélyezteti a polgárok biztonságát, gátolja a pol
gárok zavarmentes közlekedését a nyilvános helyeken, 
közobjektumok, lakó- és más épületek használatát, 
valamint akadályozza a közjogosítványokkal rendel
kező állami szervek munka és más szervezetek kö
zegeit hivatalos feladataik teljesítésében.

2. Cikk
A  közrend és nyugalom elleni kihágás elkövetői a 

következő büntetésekkel sújtandók:
1. aki viszálykodással, lármával és illetlen visel

kedéssel háborgatja a polgárokat, vagy megbontja a 
közrendet, zavarja a polgárok nyugalmát és bizton
ságát 300 dinárig terjedhető pénzbírsággal vagy 15 
napig terjedhető szabadságvesztéssel sújtandó;

2. aki hangszerekkel, rádió és televíziós vevőkészü
lékkel és a lakószobán kívül hallható készülékekkel 
(magnetofon, dzsuboksz), valamint mechanikai za j- ' 
forrásokkal (motorok) zavarja mások nyugalmát — 
300 dinárig terjedhető pénzbírsággal sújtandó.



A jelen pont előző bekezdésében említett kihágá
sért a munkaszervezet vagy más jogalany 2 000 di
nárig terjedhető pénzbírsággal, a szervezet felelős 
dolgozója 300 dinárig terjedhető pénzbírsággal súj
tandó;

3. aki mások sértegetésével vagy bántalmazásával, 
erőszakos magatartásával, verekedés előidézésével, ve
rekedésben való részvétellel, vagy durva és sértő 
magatartásával a polgárok felháborodását váltja ki, 
vagy veszélyezteti a polgárok nyugalmát —  300 di
nárig terjedhető pénzbírsággal vagy 30 napig terjed
hető szabadságvesztéssel sújtandó.

Az ezen pont előző bekezdésében említett, nyilvá
nos helyen elkövetett kihágásért az elkövető 500 di
nárig terjedhető pénzbírsággal, vagy 2 hónapig ter
jedhető elzárással büntetendő;

4. aki szóban, írásban vagy más módon álhíreket 
vagy olyan állításokat kohol vagy terjeszt, amelyek
kel kedvezőtlen hangulatot vagy nyugtalanságot vált 
ki a polgárok körében — 500 dinárig terjedhető pénz
bírsággal vagy 30 napig terjedhető szabadságvesztés
sel büntetendő;

5. aki az állam, az általánosan elismert társadal
mi-politikai és más szervezetek jelvényeit, valamint 
az állami, szervek és szervezetek. nyilvános helyen 
kifüggesztett falragaszait felhatalmazás nélkül eltá
volítja, eltépi, bepiszkolja, megrongálja vagy . más 
módon kigúnyoíja —  500 dinárig terjedhető pénzbír
sággal, vagy 30 napig terjedhető elzárással sújtandó;

6. aki lebecsüli az állami szervet, megsérti, vagy 
bántalmazza a jogosítványi keretében hivatali teendőit 
végző hivatalos közegeket —  500 dinárig terjedhető 
pénzbírsággal, vagy 60 napig terjedhető szabadság- 
vesztéssel büntetendő;

7. aki nem hagyja el, az arra jogosult hivatalos 
közeg felszólítására a közrendet veszélyeztető gyüle
kezetei —  300 dinárig terjedhető pénzbírsággal, vagy 
15 napig terjedhető szabadságvesztéssel sú jtfjidó;

8. akit kolduláson vagy csavargáson érnek —  15 
napig terjedhető elzárással büntetendő;

9. aki a ház vagy a kerítés elé tesz, illetve a há
zon vagy kerítésen oly módon tart berendezést vagy 
tárgyat, hogy az sérülést, vagy más kárt okozhat a 
járókelőknek, továbbá, aki ilyen tárgyakat az utcára 
dob — 300 dinárig terjedhető pénzbírsággal bünte
tendő.

Az ezen pont előző bekezdésében említett kihá
gásért a munkaszervezetet és más jogalanyt 1.000 di
nárig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani;

10. aki felügyelet vagy biztonsági eszközök nélkül 
tart olyan állatokat, amelyek rémületet vagy sérülést 
okozhatnak az embereknek —  200 dinárig terjedhető 
pénzbírsággal büntetendő;

11. aki nyilvános helyen hazárdjátékot űz — 500 
(dinárig terjedhető pénzbírsággal, vagy 30 napig ter
jedhető elzárással büntetendő;

12. aki ittas személyt vagy fiatalabb koskorút sze
szes itallal szolgál ki vendéglátóipari objektumban 
vagy más nyilvános helyen —  300 dinárig terjed
hető pénzbírsággal, vagy 15 napig terjedhető szabad
ságvesztés büntetéssel sújtandó;

A  jelen pont előző bekezdésében említett kihágá
sért a munkaszervezet is büntetendő —  500 dinárig 
terjedhető pénzbírsággal;

13. a prostituáltak, vagy akik helyiségeket enged
nek át a prostitúció űzésére —  30 napig terjedhető 
szabadságvesztéssel büntetendők;

14. aki felhatalmazás nélkül önkéntes adományo
kat gyűjt — 300 dinárig terjedhető pénzbírsággal 
sújtandó;

A jelen pont előző bekezdésében említett kihágá
sért a munkaszervezet és más jogalany is büntetendő
— 3 000 dinárig terjedhető pénzbírsággal;

15. aki meghatalmazás nélkül fegyverrel lövöldöz, 
rakétákat vagy más könnyen gyújtható anyagot 
gyújt, tűzijátékot, fáklyásmenetet és hasonló rendez
vényeket rendez nyilvános helyen, vagy más módon

háborgatja a polgárok nyugalmát és biztonságát — 
500 dinárig terjedhető pénzbírsággal, vagy 30 napig 
terjedhető elzárással sújtandó.

A  jelen pont előző bekezdésében említett kihágá
sért a munkaszervezet és más jogalany is büntetendő
— 2 000 dinárig terjedhető pénzbírsággal.

Kétszáz dinárig terjedhető pénzbírsággal sújtandó 
a kiskorú gyermek szülője vagy gondnoka, ha el
hanyagolja a kaskorú gondozásával kapcsolatos köte
lességét és ennek következtében a kiskorú, a jelen 
törvény 2. cikkében felsorolt kihágások egyikét kö
veti el.

3. Cikk
A  jótékony adományok gyűjtésére vonatkozó jóvá

hagyást, a munka- vagy más szervezetek megkere
sésére, azon községi belügyi szerve adja, melynek te
rületén az önkéntes adományok gyűjtését végzik.

Az előző bekezdésben említett szerv elutasíthatja 
a megkeresést, ha véleménye szerint nem indokolt a 
cél, melyre vonatkozóan a jóváhagyást kérik, vala
mint más indokolt okok miatt is.

4. Cikk
Rakéták gyújtását, tűzijátékok, fáklyásmenetek és 

hasonló rendezvények rendezését be kell jelenteni 
azon községi szkupstina belügyi szerveinél, melynek 
'területén a rendezvényt tartják, éspedig legkésőbb 
5 nappal a rendezvény kezdete előtt.

A  jelentésben fel kell tüntetni a rekéták gyújtá
sának, illetve a rendezvény megtartásának idejét és 
célját, a fáklyák számát, illetve a felhasználandó 
pirotechnikai eszközök mennyiségét és az eszközlendő 
biztonsági intézkedéseket.

A  belügyi szerv, amelyhez a bejelentés érkezett, 
megtilthatja a rakéták gyújtását, illetve a rendezvény 
megtartását, ha ezt biztonsági okok megkövetelik, 
írásbeli végzéssel is, amelyet legkésőbb 48 órával a 
rendezvény megtartása előtt kikézbesít a rendezőnek.

5. Cikk
A  jelen törvény 2. cikkének 11. és 14. pontjában 

említett kihágásért, a büntetésen kívül megelőző in
tézkedésként kimondható a kihágásból eredő vagy 
szerzett pénz, illetve tárgyak, valamint azon pénz és 
tárgyak elkobzása, amelyeket a kihágás elkövetésére 
használtak.

A  jelen törvény 2. cikkének 3., 4., 5. és 6. pont
jában említett kihágásért idegen állampolgár a bün
tetésen kívül, megelőző intézkedésként 2 évre ki
tiltható Jugoszlávia területéről.

Azok a megrögzött alkoholisták, akik ittas álla
potban ismételten elkövetik a jelen törvényben fel
sorolt kihágásokat, megelőző intézkedésként kötelez
hetők az alkoholizmus elleni gyógykezelésre.

Az alkoholizmus kötelező gyógykezeléseként ki
mondott megelőző intézkedés az alkoholisták és ká
bítószerélvezők kötelező gyógykezelésével kapcsolatos 
bűnügyi szankciók végrehajtását szabályozó törvény 
(JSZSZK Hiv. Lap 9/64. és 15/68. sz.) rendelkezései 
értelmében hajtandó végre.

6. Cikk
A  jelen törvény értelmében nyilvános helynek kü

lönösen az a hely tekintendő, ahol a polgárok széles 
rétegei minden feltétel nélkül szabadon megjelenhet
nek (utcák, terek, közutak, kikötők, várótermek, ven- 
déglátóipari, kereskedelmi és ipari üzletek, közúti 
utasszállító járművek) vagy meghatározott _ feltételek 
mellett (stadionok és sportpályák, mozi-, színházi- és 
hangversenytermek, kiállítási helyiségek stb.) val®“ 
mint más helyek is, amelyek egy meghatározott idő
ben ilyen célokra szolgálnak, (térségek és helyiségek, 
ahol nyilvános összejöveteleket, versenyeket stb. tar- 
tsnsk)

A jelen törvény értelmében nyilvános helyen el
követett kihágásnak tekintendő az olyan helyen el
követett kihágás is, amely az előző bekezdés értel
mében nem tekintendő ugyan nyilvános helynek, de



látható nyilvános helyekről (erkélyek, teraszok, ud
varok stb.) vagy, ha a következményeket nyilvános 
helyenV váltja ki.

7. Cikk
A jelen törvény, az V. alkotmányfüggelék 5. pont

jának 3. bekezdése értelmében (SZSZK H^v. Közi. 
5/69. sz.), a Köztársaság egész területén alkalmazan
dók, mindaddig, amíg az autonóm tartományok nem 
hoznak törvényt e kérdések és viszonyok rendezésére.

8. Cikk
A  jelen törvény hatálybalépésével érvényét veszíti 

a közrend és nyugalom elleni kihágásokat szabályozó 
törvény (SZNK Hiv. Közi. 13/49, 34/56 és 2/67 sz.).

9. Cikk
A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 8. 
napon lép életbe.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a következő

U K A Z-t

A  M EGHATÁROZOTT b e r u h á z á s o k r a  s z o l 
g á l ó  JÁRULÉKBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK JUTTA

TÁSÁN AK  MÓDJÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 
* ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  meghatározott beruházásokra szolgáló járulék
ból eredő eszközök juttatásának módját szabályozó 
törvényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Gazdasági 
Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, 
ezzel érvényessé nyílvánítom.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a következő

U K A Z-t

A  MŰVELŐDÉS ÉS NEVELÉS FINANSZÍROZÁSÁT, 
VALAM INT A  MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEKET 

SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 50. CIKKÉNEK MÓDOSÍ
TÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  művelődés és nevelés finanszírozását valamint 
a művelődési közösségeket szabályozó törvény 50. 
cikkének módosítására vonatkozó törvényt, amelyet 
a Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a K öz- 
társasági Tanács és a Művelődésügyi Kulturtanács 
1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, ezzel ér
vényessé nyilvánítom.

K SZ 87. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

M ilos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A  MŰVELŐDÉS ÉS NEVELÉS FINANSZÍROZÁSÁT,
VALAM INT A  MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEKET 

SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 50. CIKKÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Cikk
A  művelődés és nevelés finanszírozását, valamint 

a művelődési közösségeket szabályozó törvény (SZSZK
1968. évi 53. sz. Hiv. Közi.) 50. cikkének 2. bekezdése 
a következőképpen m ódosul:

„A  kötelező tartalékba kiválasztandó eszközök 
összegét a közösség alapszabályzatában állapítják 
m eg” .

A  3. bekezdés törlendő.

2. Cikk
A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.

KSZ 88. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  M EGHATÁROZOTT BERUHÁZÁSOKRA
SZOLGÁLÓ JÁRULÉKBÓL ÉREDŐ ESZKÖZÖK 

JU TTATÁSÁN AK MÓDJÁT SZABÁLYOZÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk

A  meghatározott beruházásokra szolgáló járulék
ból eredő eszközök juttatásáról, amelyet a meghatá
rozott beruházásokra szolgáló járulékra vonatkozó tör
vény határoz meg (a további szövegben: járulék —  
JSZSZK Hiv. Lap 1968. évi 30. sz.), a gazdasági szer
vezetek köztársasági közös tartalékainak igazgató b i
zottsága határoz.

2.'C ikk

A  járulékból eredő eszközöket a munkaszervezet 
követelésére utalják ki, a meghatározott beruházá
sokra szolgáló járulékra vonatkozó törvény 5. cikke
2. bekezdésében előírt rendeltetési célokra.

3. Cikk

Az autonóm tartomány számára átengedik a terü
letén befizetett járulékot.

4. Cikk

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.



1S7

A Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a következő

U K A  Z -t

a  k ö z t á r s a s á g  é r d e k é b e n  m ű k ö d ő  k ö z 
i g a z g a t á s i  SZERVEKRE ÉS SZERVEZETEKRE 
VONATKOZÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A Köztársaság érdekében működő köztársasági 
közigazgatási szervekre és szervezetekre vonatkozó 
törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló tör
vényt, amelyet a Szerb Szocialista Köztársasági 
Szkupstina a Köztársasági Tanács és a Politikai-Szer
vezési Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein el
fogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 89. szám 
1969. május 5.
B e o g r a d

Miloš Minié, s. K. 
a Szkupstina elnöke

A  K ÖZTÁRSASÁG  ÉRDEKÉBEN MŰKÖDŐ 
K Ö ZTÁRSASÁG I K Ö ZIG AZG ATÁSI SZERVEK ÉS 

SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNY 
MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉ

SEIRŐL SZÓLÓ

T Ö R V É N Y

1. Cikk

A köztársaság érdekeiben működő köztársasági 
közigazgatási szervek és szervezetekre vonatkozó tör
vény (SZSZK 1964. évi 18. sz. Hív. Közi.) 2. cikkének 
1. bekezdésében a 9. pont után egy új 9a. pont követ
kezik, amely így hangzik:

„9a. Köztársasági Munkaügyi Titkárság;”

2. Cikk

A 7. cikkben a „társadalombiztosítás; munka és 
rmunika'viszonyok; foglalkoztatás és munkavédelem; a 
belső elosztás és a személyi jövedelmeik alakulásának 
rendszere;” kifejezés törlendő.

3. Cikk

A  7. cikk után egy új 7a  cikk következik, amely 
így hangzik:

„A  Köztársasági Munkaügyi Titkárság az állami 
közigazgatási szervek következő teendőit látja el: a 
munka és munkaviszonyok; a foglalkoztatás és mun
kavédelem; a belső elosztás és a személyi jövedelm ek 
alakulásának rendszere; a társadalombiztosítás terü
letére tartozó teendőket.”

4. Cikk

A  Köztársasági Munkaügyi Titkárság átveszi a 
Köztársasági Egészségügyi és Népjólétipolitikai Titkár
ság hatásköréből azon ügyek intézését, amelyeket a 
jelen törvény hatáskörébe utal, valamint a befejezett 
és folyamatban levő ügyeket, amelyek a hatáskörébe 
utalt teendőkre vonatkoznak.

5. Cikk

A  Köztársasági Végrehajtó Tanács bizottságot ala
kít, amely elvégzi a Köztársasági Egészségügyi és 
Népjólétpolitikad Titkárság dolgozóinak beosztását, va
lamint az eszközök és a vagyon átruházását az újon
nan megalakított Köztársasági Munkaügyi Titkárságra, 
amely átveszi a hatáskörébe utalt ügyek intézését.

6. Cikk

Az újonnan megalakított Köztársasági Munkaügyi 
Titkárság dolgozóinak személyi jövedelm ét szabályozó 
aktus meghozataláig az említett szerv dolgozói sze
mélyi jövedelmük előlegeként az új szervben való 
munkábalépés előtti hónapban megvalósított személyi 
jövedelm ük előlegének összegében részesülnek.

7. Cikk

A  jelen törvénnyel megalakított Köztársasági Mun
kaügyi Titkárság 1969. május 15-én kezdi el műkö
dését.

8. Cikk

A  jelein törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való közzétételtől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.
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A  Szerb Szocialista Köztársasági Alkotmány 107. 
cikke 2. bekezdésének alapján kihirdetem a következő

U K A  Z -t

A  KEMPINGOLÁST SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  kempingolást szabályozó törvényt, amelyet a 
Szerb Szocialista Köztársasági Szkupstina a Köztár
sasági Tanács 1969. március 28-án és a Gazdasági 
Tanács 1969. április 25-én tartott ülésein elfogadott, 
ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 90. szám
1969. május 5.
B e o g r a d

Milos Minié, s. k.
a Szkupstina elnöke

A  KEMPINGOLÁST SZABÁLYOZÓ 

T Ö R V É N Y

1. Cikk
Sátorok, kempházikók, lakható pótkocsik és ha

sonló mozgó objektumok csak szervezett kemphe- 
lyeken állíthatók fel.

A községi szkupstinák előírhatják, hogy az ezen 
cikk 1. bekezdésében felsorolt objektumok elhelyez
hetők szervezett kemphelyeken, városi településeken,



valamint I. és II. rendű utakon kívül is, amennyiben 
a közelben nincs szervezett kemphely.

A  jelen törvény értelmében szervezett kemptele- 
pülés (a további szövegben kemping) alatt a külön 
előírásokkal meghatározott kempingek, a gyermekek 
és ifjak üdültetésének céljából felállított kempingek, 
valamint a társadalmi szervezetek és intézmények 
részéről nevelő vagy más tudományos célokra szol
gáló időről-időre létesített kempingek értendők.

2. Cikk
A  kemping-településeken az élelmezési és elhelye

zési szolgáltatásokat a vendéglátóipari tevékenységet 
szabályozó alaptörvényben előírt módon és feltételek 
szerint (JSZSZK 1965. évi 8. sz. és 1968. évi 15. és
30. sz. H ív . Lap), valamint a magánvendéglátóipari 
tevékenységet szabályozó törvény (SZSZK 1968, évi
31. sz. H ív. Közi.) és az említett törvények alapján 
hozott előírásokban meghatározott feltételek alatt 
látják el.

3. Cikk
A  kemping-települések felállításával kapcsolatos 

feltételeket a városrendészeti tervben, a tervet he

lyettesítő határozatban vagy pedig a községi szkups- 
tina külön határozatával írják elő.

4. Cikk

Az a személy, aki a szervezett kemptelepülésen 
kívül állítja fe l a jelen törvény 1. cikkének 1. bekez
désében felsorolt objektumok egyikét, kihágás elköve
téséért 50 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó.

Az előző bekezdésben említett büntetés kihágás 
elkövetéséért a milícia és az illetékes felügyelőség 
részéről beszedhető a helyszínen.

5. Cikk

A  jelen törvény életbelépésével a turisztikai tábo
rozást szabályozó törvény (SZNK 1955. évi 98. sz. Hív. 
Közi.) hatályát veszti.

6. Cikk

A  jelen törvény a SZSZK Hivatalos Közlönyében 
való közzétételtől számított harmincadik napon lép 
hatályba.
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