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B ' II. KÖZLEKEDÉS

A  Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

-ELNÖKI RENDELETET

A KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁRÓL SZÖLÖ 
TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
a Köztársasági Tanács 197t) július 1-én és a Politikai- 
Szervezési Tanács 1970 június 17-én tartott ülésén el
fogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 68. szám 
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B e o g r a d

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A KÖZŰTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A  biztonsági intézkedések és a közúti közlekedés 
biztonságával és továbbfejlesztésével kapcsolatos más 
intézkedések, a közúti közlekedés biztonságáról szóló 
alaptörvény (JSZSZK Hiv. Lap 15/70), valamint a je 
len törvény rendelkezései és ezek alapján hozott jog 
szabályok szerint alkalmazandók.

2. szakasz

A  közlekedés korlátozása a meghatározott kategó
riájú járművek számára meghatározott időben, vagy 
meghatározott úton a gépjárművek sebességének ál
talános korlátozása, valamint egyéb tilalmak, köte
lességek és korlátozások csak akkor írhatók elő, ha 
ezeket előírt közlekedési jellel tudatni lehet a veze
tőkkel, a büntetést pedig csak akkor lehet kimondani, 
ha e jeleket kitették.

: < 3. szakasz

Azokat a teendőket, amelyeket a jelen törvény a 
Köztársasági Belügyi Titkárság és más köztársasági 
közigazgatási szerv hatáskörébe utal, az autonóm tar
tomány területén a tartományi belügyi szerv és más 
tartományi közigazgatási szervek látják el.

A tartományi belügyi szerv és a többi tartományi 
közigazgatási szerv vezetőjének az autonóm tartomány 
területén, kötelességei és jogai azonosak a jelen tör
vény által, a köztársasági belügyi titkárra és a töb
bi köztársasági közigazgatási szerv vezetőire ruházott 
jogokkal és kötelességekkel.

1. A személyszállítás feltételei

4. szakasz
Személyszállító pótkocsi csak a városban közleke

dő autóbuszok után kapcsolható. '

5. szakasz
Autóbuszon és trolibuszon csak annyi személy 

szállítható ahány beépített ülőhely és meghatározott 
állóhely van.

Az állóhelyek "száma a jármű megengedett meg
terhelésére vonatkozó gyártási dokumentáció alapján 
állapítandó meg és beírandó a forgalmi engedélybe. 
Az autóbuszba,, illetve a trolibuszba, amelyben elő-' 
irányozták az állóhelyeket, kötelező a foggantyú- 
kat beépíteni.

Látható helyen fel kell tüntetni az ülések és az 
állóhelyek számát.

i

6. szakasz *
Tehergépkocsi rakfelületén kivételesen, a községi 

belügyi szerv engedélyével szállíthatók- munkások is 
lakóhelyüktől munkahelyükig és vissza, valamint 
egyik munkahelyríl a másikra.

Kilakoltatás vagy elem i,/ illetve más súlyos csa
pás sújtotta személyeknek való segélynyújtás ese
tén, a személyszállítás tehergépkocsikon a községi 
belügyi szerv jóváhagyása nélkül is végezhető.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében említett engedélyt 
hat hónapi hatállyal adják ki, éspedig csak akkor, ha 
a járművet előzőleg műszakilag felülvizsgálták és el
látták személyszállításra szükséges felszereléssel.

7. szakasz
Önürítő szerkezettel ellátott tehergépkocsi rakfe

lületén tilos a személyszállítás.

8. szakasz
Traktorhoz kapcsolt pótkocsin csak a teher fe l- 

és lerakáshoz szükséges dolgozók szállíthatók. Három 
tonnáig terjedő teherbíró képességű pótkocsin leg
több három, a három tonna teherbírást meghaladó 
pótkocsin pedig legfeljebb öt munkás szállítható.

9. szakasz
A  tehergépkocsi rakfelületén vagy a traktorhoz 

kapcsolt pótkocsin szállított munkások számát fel 
kell tüntetni a menetlevélben, amelyet a vezető kö
teles magánál tartani és felmutatni a közlekedést el
lenőrző és szabályozó belügyi szerv felhatalmazott hi
vatali személyének felszólítására.

10. szakasz
A  gépjármű és a pótkocsi külső részén tilos a sze

mélyszállítás, amennyiben a köszégi szkupstina egyes 
járm űvekre vonatkozóan nem írja elő másképpen.



2. A munkagépek közlekedése

11. szakasz
A  sajátüzemű munkagépek a közúti közlekedésben 

csak ilyen célra gyártott pótkocsikat vonhatnak .
Ha a munkagépnek, nincs fényjelző berendezése 

(stop-lámpák és útirány mutatók), a vezető, illetve a 
kísérő köteles a jármű mozgása módjának, illetve 
irányának változását idejekorán kézzel jelezni. Éjjel, 
vagy gyengébb látási viszonyok idején a munkagép 
elején az út megvilágítására szolgáló lefelé vetített 
fényt, hátulján pedig jármű jelző fényt kell gyújtani.

12. szakasz
A  közúton közlekedő munkagépet el kell látni hi

bátlan irányító és fékező berendezésekkel.
A  munkagépen vagy a pótkocsin menet közben 

csak a vezető és a kísérő tartózkodhat.
Az engedélyezett' méreteket, összsúlyt vagy ten

gelynyomást meghaladó munkagép, közúton, csak rend
kívüli szállításra szóló, külön engedéllyel közlekedhet.

3. Motorkerékpárok és kerékpárok közlekedése

13. szakasz
Az 50 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú motorkerék

pár vezetője a lakott területen kívüli közlekedésben 
előírt szabványoknak megfelelő védőszemüveget és 
védősisakot köteles viselni. Lakott területen kívüli 
közlekedésben a hátsó ülésen lévő és az oldalkocsi
ban lévő utas. is köteles védősisakot viselni.

14. szakasz
Tizennégy éven aluli személy, a közúti közlekedés

ben, nem vezethet segédmotoros kerékpárt.

15. szakasz
Az első és- másodrendű utakon tilos a kerékpár 

és a segédmotoros kjrékpár vezetésének tanulása.
Az 1. bekezdésben említett utakon 12 éven aluli 

gyermekeknek tilos a kerékpár vezetése.

4. Az állati erővel rontatott járművek közlekedése 
és jószágterelés

16. szaksza
Közúton csak a regisztrált állati erővel vontatott 

járművek közlekedhetnek.
A  regisztrált járműre nyilvántartási bizonylatot és 

rendszámtáblát adnak ki.
A rendszámtábla a község nevét és a jármű rend

számát tartalmazza.
A  fogatos járművet csak akkor kell újra regiszt

rálni, ha más tulajdonába kerül, vagy tulajdonosa 
más községbe költözik.

A  fogatos járművek regisztrálását a községi bel
ügyi szerv végzi.

A  Köztársasági Belügyi Titkárság előírja a fogatos 
jármű rendszámtáblájának alakját, nagyságát és szí
nét, a tábla felerősítésének módját, a regisztrálást és 
a regisztrált járművek nyilvántartását.

17. szakasz
A  közúti közlekedésben, állati erővel vontatott jár

művet csak 14 évnél idősebb személy hajthat.

18. szakasz
Az állati erővel vontatott személyeknek menet

közben a jármű oldalán, valamint a rúdon állni és 
ülni tilos.

19. szakasz
Az állati erővel vontatott járműhöz csak egy ál

lat köthető, mégpedig a jármű jobb hátsó részéhez.

20. szakasz
Közúton tilos a jószágot etetni, vesztegelni vele és 

otthagyni.
Az első és másodrendű közutakon tilos a jószágot 

csordában illetve nyájban terelni, vágy legeltetés cél
jából összeterelni.

A  községi belügyi szerv az idényszerü jószágtere
lés idején, kivételesen, engedélyezheti az első és 
másodrendű utakon a jószágcsordák, illetve nyájak 
terelését és meghatározhatja a szükséges biztonsági 
intézkedéseket.

21. szakasz
Az első- és másodrendű utakon keresztül csak a meg

jelölt részeken terelhető a jószág, ha pedig ilyen jel 
nincs, * az út áttekinthető részén, a közlekedésbizton
ság veszélyeztetését vagy zavarását kiküszöbölő szük
séges intézkedések kötelező alkalmazásával.

A  jószág átterelését az 1. bekezdésben említett 
utakon, a csorda mindkét oldalán elhelyezett, leg
alább két terelőnek kell biztosítani.

5. Járművontatás

22. szakasz
Üzemképtelen gépjárművet vontató gépjármű a 

közúton nem haladhat óránkénti 40 kilométert meg
haladó sebességgel.

A vontatott járműnek a vontató járm ű nyomát 
kell követnie.

A  vontatott járműben tilos a személyszállítás.

23. szakasz
A Szerb Szocialista’ Köztársaság területén re

gisztrált tehergépkocsikat és autóbuszokat a közúti 
forgalomban, előírásos vontatóruddal kell ellátni.

6. Próbavezetés

24. szakasz
A  közúti közlekedés biztonságáról szóló alaptör

vény 79. szakasza értelmében a próbavezetési jogo
sítványt (a további szövegben: próba vezetés) egy
község területén a községi belügyi szerv adja ki. A  
két vagy több község területén történő próbaveze
tésre szükséges jogosítványt, valamint azokra az 
utakra szóló jogosítványt, amelyeken a közlekedést 
a közlekedési milícia külön egységei ellenőrzik és 
szabályozzák a Köztársasági Belügyi Titkárság adja 
ki, Beograd város területén pedig — a belügyben ille
tékes városi közigazgatási szerv.

Amennyiben a próbavezetés következtében meg
rongálódhatna!; az út, vagy az úthoz tartozó léte
sítmények, a próbavezetési jogosítványt a próbaveze
tésre szolgáló út karbantartásáról gondoskodó üle- 
tékes szerv, illetve munka- vagy más szervezet bele
egyezésével adják ki.

25. szakasz
A  próbavezetési jogosítványt megkereső követe

lésnek tartalmaznia kell: a jármű nemét és típusát, 
a próba célját, a vezető családi és utónevét és veze
tői igazolványa számát, a próba idején a járműben 
tartózkodó személyekre vonatkozó adatokat, az út el
nevezését és az útszakaszt amelyen a próbát végzik, 
a lebonyolítás idejét, azon közlekedésbiztonsági elő
írások rendelkezéseinek feltüntetését amelyektől el
térnek és azokat a külön intézkedéseket amelyeket a 
vezetés idején tesznek.

A  próbavezetési jogosítvány megkeresését elutasít
ják, amennyiben a próbavezetés veszélyeztetné a köz
lekedésbiztonságot vagypecig súlyos következmények
kel lenne a közlekedés többi részvevőjére, vagy ron
gálná az utat.



26. szakasz
A  próba vezetésben lévő gépjármű, a rendszám

táblán, illetve a próbatáblán kívül, elején és hátul
ján külön „PRÓBA” felirattal kell megjelölni.

7. Sport- és egyéb rendezvények az utakon

27. szakasz
A  község területén lévő úton tartott sport- és 

egyéb rendezvényekre szóló engedélyt a községi bel
ügyi szerv adja ki.

Ha az 1. bekezdésben említett rendezvényt két 
vagy több község útjain, vagy olyan úton tartják 
amelyen a közlekedést a közlekedési milícia külön 
egységei ellenőrzik és szabályozzák, az engedélyt a 
Köztársasági Belügyi Titkárság adja ki, Beograd vá
ros területén pedig — a belügyben illetékes városi 
közigazgatási szerv.

28. szakasz
Az engedély megkeresését legalább 30 nappal a 

rendezvény megkezdése előtt kell benyújtani az 'ille
tékes szervhez.

A  megkeresésnek tartalmaznia kell: a szervező el
nevezését, az utat és az útszakaszt ahol a rendezvényt 
megtartják, a rendezvény időpontját, valamint a szer
vező által, a résztvevők és a rendezvény nézői biz
tonságára előirányzott intézkedéseket.

A  megkereséshez mellékelni kell a rendezvény 
programját és a verseny szabályait.

29. szakasz
A  rendezvényben résztvevő versenyzőket csak a 

rendezvény szervezői által meghatározott külön je l
lel ellátott járm űvek kísérhetik. E jelzés egy példá
nyát a szervező legkésőbb öt nappal a rendezvény 
megkezdése előtt eljuttatja az engedély kiadására il
letékes szervhez és mindazon községek belügyi szer
veihez, melyek területén áthaladnak az utak, amelye
ken a rendezvényeket tartják.

30. szakasz
A  szervező a rendezvény befejezése után 24 órán 

belül köteles az útról eltávolítani az összes figyelm ez
tető, tájékoztató és egyéb jeleket, .valamint azokat a 
berendeléseket és tárgyakat amelyeket a rendezvény
nyel kapcsolatban állítottak fel.

in .  a  g é p j á r m ü v e k  é s  p ó t k o c s i k  m ű s z a k i
ELLENŐRZÉSE ÉS VIZSGÁLATA

31. szakasz
A  gépjárművek és pótkocsik műszaki ellenőrzését 

csak a Köztársasági Belügyi Titkárság által felhatal
mazott munka- és más szervezetek végzik.

Az 1. bekezdésben említett szerv visszavonja a jo 
gosítványt amennyiben megállapítja, hogy a munka
vagy más szervezet többé nem tesz eleget az előírt 
feltételeknek, vagy pedig nem végzi lelkiismeretesen 
és az előírt módon a műszaki ellenőrzést.

32. szakasz
A  sorozatgyártású és egyedi, valamint átszerelt 

gépjárművek és pótkocsik vizsgálatát a Köztársasági Bel
ügyi Titkárság egyetértésével, a Köztársasági Gazda
sági Titkárság által felhatalmozott munka- vagy más 
szervezet végzi.

E járm űvek vizsgálatáról bizonylatot adnak ki.

33. szakasz
A  más köztársaság területén lévő szervek és szer

vezetek részéről kiadott bizonylatok érvényesek a 
Szerb Szocialista Köztársaság területén is.

IV. VEZETŐK ;

1. A  gépjárművezető-jelöltek oktatása

34. szakasz
A  közúti közlekedés biztonságáról szóló alaptör

vény 111. szakaszában említett autóiskolákat társa
dalmi-politikai közösségek, munka- és más szerve
zetek, valamint polgárok alapíthatják.

35. szakasz
A  jelölteket a gépjárművezetői vizsgára előkészíti 

autóiskoláknak és önálló vezető-oktatóknak rendel
kezniük kell:

1. megfelelően bebútorozott alkalmas helyiséggel;
2. a jelöltek elméleti képzésére szolgáló eszközök

kel és berendezésekkel;
3. a képzés céljának megfelelő kategóriájú gépjár

művel.
A  gyakorlati vezetés kezdeti oktatása csak megha

tározott poligonon, vagy más, a községi szkupstina ál
tal engedélyezett térségen végezhető.

A  közlekedési balesetben megsérültek elsősegélyben 
való részesítésére irányuló képzés olyan egészségügyi 
intézményben is végezhető amely foglalkozik a polgá
rok elsősegélynyújtásra való képesítésével.

36. szakasz
Az autóiskola, illetve az önálló gépjárművezető

oktató tevékenysége megkezdésére az engedélyt, a 
gazdasági ügyekben illetékes községi közigazgatási 
szerv adja ki.

37. szakasz
A  jelöltek oktatása csak Jugoszláviában regiszt

rált olyan gépjárműveken történhet, melyeknek ket
tős vezérlésük, vagy a vezetőj elölt és a vezető-oktató 
között beépített segédfékük van.

A  gépjárműre, amelyen a vezetőjelölt oktatása 
történik hat hónaponként legalább egyszer kötelezd 
a műszaki ellenőrzés.

Oktatás idején a járműben csak a jelölt és a ve
zető-oktató tartózkodhat.

38. szakasz
Az autóiskolák és az önálló vezető-oktatók munká

ja feletti felügyeletet, a felszerelés és a jelöltek okta
tási módja tekintetében, a községi belügyi szerv gya
korolja.

39. szaiiasz
Az autóiskolától megvonják a működési jogosít

ványt, ha:
1. megszűnik eleget tenni az előírt feltételeknek;
2. a jelölteket nem az előírt program szerint ok

tatja.
Az- önálló vezető-oktatótól, a jelen szakasz 1. be

kezdésében említett eseteken kívül, a munkajogosít
ványt akkor is megvonhatják, ha biztonsági intézke
dést, illetve a vezetői igazolvány megvonásával járó 
óvó intézkedést hoznak, mindaddig amíg ezen intéz
kedések tartanak.

40. szakasz
A  Köztársasági Belügyi Titkárság a Köztársasági 

Gazdasági Titkárság egyetértésével közelebbi előírá
sokat hoz az autóiskolSk és a magán vezető-oktatók 
működéséről. ____ _____



41. szakasz
A  11. és 18. számú elsőrendű közúton és az 1. szá

mú elsőrendű közútnak a Szerb Szocialista Köztársa
ságon áthaladó szakaszán tilos, a vezetőj elöltek oktatá
sa.

A  településeken kívül egyes útszakaszokon vagy a 
lakott terület utcáin, amennyiben ezt a közlekedés- 
biztonság, megkívánja, a községi szkupstina megtilt
hatja a jelöltek oktatását.

42. szakasz
A közúti közlekedés biztonságáról szóló alaptör

vény 113. szakaszának 1. bekezdésében foglalt veze
tő-oktatói vizsgát a Köztársasági Belügyi Titkárság 
által létesített vizsgabizottság előtt kell letenni.

A vezetőnek, aki letette a vezető-oktatói vizsgát, 
a Köztársasági Belügyi Titkárság igazolványt ad ki.

A  vezetői-oktatói vizsga költségeit a jelölt viseli.

2. Vezetői vizsga

43. szakasz
A  gépjárművezetői vizsgát csak olyan helységben 

lehet lefolytatni, ahol _ szabályszerű úti jelzések, kor
szerűen rendezett útkerészteződések és élénk forgal
mú utak vannak.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt feltételek 
fennforgását a Köztársasági Belügyi Titkárság álla
pítja meg.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt vizsgabi
zottságot a községi belügyi szerv létesíti.

A  vezetői vizsga kötségeit a jelölt viseli.

; 44. szakasz r
Az elnökön és az elnök helyettesén kívül, a vizs

gabizottságban legalább még két-két vizsgáztató tag
nak kell lennie elméleti és gyakorlati vizsgáztatásra, 
minden kategóriájú gépjárműre vonatkozóan.

A  vizsgábizottság elnökévé és helyettesévé csak 
a községi belügyi szerv legalább felsőfokú iskolai 
végzettségű, vagy a közlekedési szakon középfokú 
szakképzettséget szerzett dolgozója nevezhető ki, aki
nek legkevesebb három éve megvan a vezetői igazol
ványa.

A vizsgabizottság tagjává csak az a személy ne
vezhető ki, akinek középiskolai végzettsége és veze- 
tő-oktatói igazolványa van.

A közlekedési balesetben megsérülteknek nyújtan
dó elsősegély területén, csak az egészségügyi szakon 
legalább felső képesítést szerzett egyén lehet vizsgáz
tató.

Kivételesen. gépjárművezetésből vizsgáztathat 
m egfelelő szakképzettségű személy, akinek megvan a 
vezető-oktatói igazolványa a gépjárművek azon ka
tegóriájára vonatkozóan, amelyre a vizsgáztatás tör
ténik.

45. szakasz
A gépjárművezetői vizsga amennyiben a jelen tör

vény 43. és 44. szakaszában foglalt rendelkezésektől 
eltérően folytatták le, a letételétől számított egy éven 
belül érvényét veszti.

46. szakasz
A közlekedési balesetben megsérültek elsősegély

ben való részesítésére vonatkozó vezetői vizsgát egész
ségügyi intézményben is meg lehet rendezni. E vizs
ga letételéről az illető intézmény által kiadott bi
zonylatot a vezetői vizsgabizottság elé kell terjesz
teni.

47. szakasz

A  közúti közlekedés biztonságáról szóló alaptör
vény 123. szakaszának 1. bekezdése értelmében megfe
lelő szakképesítésnek tekintendő:

1. a közúti közlekedési szakkádereket képző kö
zépiskola elvégzése;

2. valamely középiskola elvégzése, azzal a feltétel
lel, hogy a középfokú oktatásról szóló törvény (SZSZK 
21/67 19/68 és 7/70 sz. Hiv. Közi.) 50. szakaszának 2. 
bekezdése értelmében megtörténjen az előző pontban 
említett iskolára való átképesítés;

3. a középfokú oktatásról szóló törvény 29. sza
kaszának értelmében a jelen szakasz 1. pontjában 
foglalt iskolai vizsga letétele;

4. a tételes jogszabályok értelmében elnyert, szak
képzett közúti gépjárművezető minőségének megfelelő 
szakképesítés.

3. A vezetők orvosi vizsgálata és ittasságának
ellenőrzése

48. szakasz
Az orvosi vizsgálatokat és a gépjárművezetésre való 

testi és siellem i képességekre vonatkozó orvosi bizo
nyítványok kiadását azokban _az egészségügyi intéz
ményekben végzik, amelyek szakkáder és anyagi fel
szerelés tekintetében eleget tesznek e teendők ellátá
sára előírt feltételeknek.

A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikai 
Titkárság állapítja meg, mely intézmények tesznek 
eleget a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt, feltéte
leknek, és előírja az orvosi vizsgálat válfaját, kereteit 
és végzésének módját.

49. szakasz
A vezetők és a közlekedés egyéb részvevői 

vérének, illetve vérének és vizeletének elemzését az 
alkoholmennyiség megállapítása céljából csak intéz
mények, valamint e teendők végzésére szükséges fel
szereléssel és szakkáderekkel ellátott belügyi szervek 
végezhetik.

A Köztársasági Egészségügyi és Népjólétpolitikai 
Titkárság a Köztársasági Belügyi Titkárság, egyetérté
sével megállapítja mely intézmények, ilíetve mely 
belügyi szervek tesznek eleget a jelen szakasz 1. be
kezdésében foglalt feltételeknek.

50. szakasz
A közúti közlekedésben résztvevő járművezetője 

kizárandó a közlekedésből, ha a kilélegzett levegőben 
lévő alkohol mennyiségét mérő műszerrel („A lko- 
stop” , „Alkotest” ) kimutatható az alkohol jelenléte 
szervezetében.

51. szakasz
Abban az esetben, ha a vezető gyógykezelése során 

alapos gyanú merül fel, vagy bebizonyosodik, hogy 
képtelen az összes, vagy csak az egyes kategóriákba 
tartozó járművek vezetésére, az egészségügyi intéz
mény köteles erről tudatni az illetékes belügyi szer
vet.

V. MŰSZAKI-KÖZLEKEDÉSI INTÉZKEDÉSEK

52. szakasz
A  közlekedést műszaki szempontból az első- má

sod- és harmadrendű közutakon a Köztársasági Gaz
dasági Titkárság, a negyedrendű utakon és a telepü
lések után a közlekedésügyben illetékes községi szerv 
rendezi.



53. szakasz
A közutak, a települések utcái és terei építésére 

vonatkozó beruházási programban fel kell ölelni a 
közlekedés prognózisát, rendjét és felépítését, az utak 
illetve útszakaszok átbocsátó képességének előzetes , 
számítását, a közlekedési jelek helyszínrajzát és el
helyezését, a fényjelzések működési tervét, valamint a 
közlekedés biztonságára kiható egyéb adatokat.

Közút, utca és járda használatát nem lehet jóvá
hagyni, ha nem épültek a jelen szakasz 1-. bekezdé
sében foglalt elemekkel összhangban.

A Köztársasági Gazdasági Titkárság a Köztársa
sági Belügyi Titkárság egyetértésével közelebbi elő
írásokat hozhat a jelen szakasz 1. bekezdésében emlí
tett beruházási program tartalmára vonatkozóan.

54. szakasz
Az utak karbantartására illetékes szervezet, illet

ve szerv a már kiépült utakra vonatkozóan kidolgoz
za a közlekedési jelek elhelyezéséről szóló műszaki
közlekedési dokumentációt.

A közlekedési jelek elhelyezéséről • szóló kidolgo
zott dokumentációt a jelen törvény 52. szakaszában 
foglalt, a közlekedés műszaki rendezésében illetékes. 
szerv által létesített bizottság nézi át. A 
közlekedés műszaki rendezésében illetékes 
szervezet és szerv, '  Valamint az illetékes 
belügyi szerv képviselőin kívül más érdekelt szer
vezetek képviselői is tagjai e bizottságnak. A jelen 
szakasz 1. bekezdésében említett szervezetek és szer
vek kötelesek a bizottság észrevételei szerint eljárni.

A  közlekedési jelek elfogadott műszaki dokumen
tációját az utak karbantartására illetékes szervezet, 
elletve szerv őrzi.

55. szakasz
A  közutak építésére vonatkozó beruházási prog

ram és a meglévő utak közlekedési jeleiről szóló mű
szaki dokumentáció nyilvános jellegű.

56. szakasz
A közúti közlekedés tervezésével, ellenőrzésével 

éS szabályozásával kapcsolatos intézkedések alkalm a
zása céljából, az utak karbantartására illetékes szer
vek és szervezetek az útról és az úton - lebonyolódó 
közlekedésről az illetékes belügyi szerv kérésére kö
telesek megfelelő adatokat szolgáltatni.

VI. KÜLÖNÖS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK

57. szakasz

Az első-, másod- és harmadrendű közutak tele
püléseken kívüli szakaszain, a közlekedés biztonságá
ról szóló alaptörvény 26. szakaszának 2. bekezdése 
értelmében, a gépjármüvek sebességének korlatozásá
ra. vonatkozó döntést a Köztársasági Gazdasági Tit
kárság egyetértésével a Köztársasági Belügyi Titkár
ság, a többi utakra vonatkozóan pedig a közlekedés
ügyben illetékes községi közigazgatási szerv egyetér
tésével a községi belügyi szerv hozza meg.

58. szakasz

A  községi belügyi szerv felügyeletet gyakorol a 
közlekedési jelekről szóló előírások betartása, vala
mint a közúti közlekedés biztonsága felett.

Azokon az utakon, amelyeken a közlekedést a m i- 
lícia külön egységei ellenőrzik és rendezik, a jelen 
szakasz 1. bekezdésében említett felügyeletet a K öz- 
társasági Belügyi Titkárság gyakorolja.

59. szakasz
A közlekedés beszüntetéséről, vagy különös korlá

tozásáról, valamint a közúti közlekedés biztonságáról 
szóló alaptörvény 167. és 168. szakaszában foglalt in
tézkedések alkalmazásáról a községi belügyi szerv 
dönt.

Azon utakra vonatkozóan, amelyeken a közleke
dési milícia külön egységei ellenőrzik és szabályoz
zák a közlekedést, a jelen szakasz 1. bekezdésében 
foglalt döntést a Köztársasági Belügyi Titkárság hoz
za meg.

60. szakasz
A milicista, akinek „B ” kategóriás vezetői igazol

ványa van, ha erre kiképezték vezethet „C” és „D ” 
kategóriás gépjárműveket is, ha ilyen jármüvét el 
kell távolítani az útról, a parkoló helyre, vagy további 
megőrzés céljából más helyre kell vezetni, vagy ha 
a vezető nem képes vezetni, illetve nem szabad vezet
nie.

VII. BELSŐ ELLENŐRZÉS

61. szakasz

A  munka- és más szervezetek, amélyek a közúti 
közlekedés biztonságáról szóló alaptörvény 4. szaka
szának 2. bekezdésében és 3. szakaszában foglalt ren
delkezések . értelmében kötelesek megszervezni a belső 
ellenőrzést,- általános aktusukban előírják az ellen
őrzés szervezését, hatáskörét, meghatalmazásait és 
végzésének módját, az ellenőrzés végzéséről szóló 
nyilvántartás vezetését, valamint a ’belső ellenőrzést 
végző dolgozók felelősségére vonatkozó rendelkezé
seket.

62. szakasz

Azok a munka- és más szervezetek, amelyek köz- 
használatra vagy saját szükségleteikre szállítmányoz
nak, a jelen törvény Cl. szakasza értelmében a belső 
ellenőrzés szervezeséről szóló általános aktusukban 
különösen a következőkre vonatkozó kérdéseket kö
telesek rendezni:

1. a vezetők közlekedésben való részvételének fe l
tételeire (a vezetők munkafeltételei, egészségügyi fel
tételek, a vezetők psichofizikai állapota, a vezetők 
szakképesítése);

2. a járművek közlekedésben való részvételének 
feltételeire (a járművek rendes és rendkívüli vizsgá
lata, a járművek üzemképességének mindennapi mű
szaki ellenőrzése, a járműveknek előírt berendezéssel, 
felszereléssel, szerszámmal való ellátása, a teher el
helyezése és a jármű megterhelése);

3. a többi biztonsági intézkedés alkalmazása (a me
netrend egybehangolása a megengedett sebességgel, 
a közúti és közlekedési körülményekkel, gondoskodás 
arról, hogy a vezetők javadalmazása ne legyen ked
vezőtlen hatással a közlekedés biztonságára, a köz
lekedési balesetek nyilvántartása és elemzése, valamint 
megfelelő intézkedések alkalmazása az utak járha
tóságáról, az időjárásról és a közlekedés biztonságos 
tervezését érintő egyéb körülményekről szóló adatok 
gyűjtése).

63. szakasz
Az útügyi vállalatok, valamint az utak karban

tartásával foglalkozó egyéb munkaszervezetek külö
nösen a munkaszervezet irányítása alatt lévő utak 
közlekedési projektumainak megvalósítása, a közle
kedés biztonságát veszélyeztető akadályoknak és fo
gyatékosságoknak az útról való elhárítása, a közleke
dés biztonságára vonatkozó téli szolgálat programjá



nak megvalósítása, a vezetők; a járművek és a köz
lekedés biztonságát közvetlenül befolyásoló munká
latokat végző munkagépek felkészültsége feletti ellen-, 
őrzést szabályozzák.

64. szakasz
A  jelen törvény 61. szakaszában említett szerve

zeteknek lehetővé kell tenniük az illetékes belügyi 
szervnek a belső ellenőrzés végrehajtása feletti felü
gyeletet, szükséges magyarázatokat kötelesek adni, 
valamint betekintést nyújtani számára a belső ellen
őrzéshez szükséges műszaki és egyéb dokumentációba.

y n i .  KÖZTÁRSASÁGI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZ
TONSÁGI TANÁCS

65. szakasz

Külön társadalmi testületként megalakul a Köz- 
társasági Közúti Közlekedésbiztonsági Tanács (a to
vábbi szövegben: Tanács).

A Tanács feladatai: az általános közlekedésbizton
ság fejlesztése a közutakon; a közlekedés résztvevői 
közlekedési nevelésének és oktatásának fejlesztése és 
a közlekedési-oktatási munka fejlesztése az iskolai 
és iskoláskor előtti intézményekben; a közúti közle
kedésben megelőző tevékenységet gyakorló összes 
szervek és szervezetek munkája közötti együttmű
ködés 'és koordináció megvalósítása, a közlekedési 
megelőző eljárás területén a közlekedési-nevelő akciók 
és rendezvények szervezése; közlekedési-nevelő kiad
ványok, filmek és hasonlók kiadása és terjesztése; tu
dományos és szaktalálkozások szervezése a közúti 
közlekedésbiztonság meghatározott problémáinak fel
mérése és megvitatása céljából; a közlekedés összes 
résztvevői biztonságának növelését és a műszaki ren
dezést célzó intézkedésekre vonatkozó javaslatok, va
lamint vélemények adása; a tájékoztatási szervezetek
kel .való közreműködés a nyilvánosság idejekoráni 
teljes és tárgyilagos felvilágosítása érdekében a közle
kedési megelőző eljárás fejlesztésére irányuló intéz
kedésekkel kapcsolatban; a közúti közlekedésbizton
ság fejlesztésével kapcsolatos egyéb tevékenység.

66. szakasz

A Tanács elnökét és tagjait a Köztársasági Végre
hajtó Tanács nevezi ki, az érdekelt szervek és szer
vezetek és a közúti közlekedésbiztonság kérdéseivel 
loglalkozó kimagasló szakemberek soraiból.

67. szakasz
A Tanács kizárólagosan üléseken dolgozik, határo

zatait pedig tagjai szavazattöbbségével hozza.
A Tanács munkáját az elnök vezeti.
A  Tanács által hozott ügyviteli szabályzat köze

lebbről rendezi az üléseken folyó munkát.

68. szakasz
A Tanács szak- és ügyviteli- műszaki teendőit a 

Köztársasági Belügyi Titkárság végzi.

IX. A  KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG PÉNZELÉSE

69. szakasz

A  társadalmi-politikai közösségek állandó pénze- 
lési forrásokat biztosítanak a közúti közlekedésbiz
tonság fejlesztésére.

A közúti közlekedésbiztonság fejlesztésére fordít
ják a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó elő
írásokban előirányzott szabálysértések utáni pénzbír
ságokból származó eszközöket is.

A  2. bekezdésben említett, megvalósított eszkö
zök egy-egy harmada a községeket, az útügyi tanácso
kat és a Köztársasági Közúti Közlekedésbiztonsági 
Tanácsot, illetve az autonóm tartomány megfelelő 
testületét illeti meg.

A 2. bekezdésben említett eszközöket a Társadal
mi Könyvviteli Szolgálat külön számlájára fizetik 
be, amely ezeket a 3. szakaszban említett igénylők 
között osztja fel.

70. szakasz

A  jelen törvény 69. szakasza 2. bekezdésében emlí
tett eszközök, az útügyi tanácsokat megillető esz
közök kivételével, a következőkre használhatók fel:

1. a közúti fogalom rendezését és felügyeletét vég
ző mjlicista egységek technikai felszerelésére és egyéb 
szükségleteire.

2. a jelen törvény 65. szakasza 2. bekezdésében 
említett tevékenységek pénzelésére;

3. a közúti közlekedésbiztonság terén folytatott 
tudományos kutatómunkára.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt rendelke
zésekre szolgáló eszközöket a Tanács, illetve a társa
dalmi-politikai közösség megfelelő közúti közlekedés- 
biztonsági testülete által hozott progam szerint hasz
nálják fel,

71. szakasz

A jelen törvény 69. szakasza 3. "bekezdésében emlí
tett eszközökön kívül a Tanács;

1. a köztársasági költségvetésben biztosított,
2. a társadalmi-politikai közösségek és a munka- 

és egyéb szervezetek részéről adott,
3. a bankba fektetett eszközök utáni kamatokból 

származó, és
4. egyéb eszközökkel rendelkezik.

72. szakasz

- A Tanácsnak a jelen törvény 69. szakasza 3. bekez
désében és 71. szakaszában említett eszközeit az általa 
kijelölt bankban, külön számlán tartják nyilván.

73. szakasz

A  Tanács bevételeinek és kiadásainak előzetes 
számítását és zárszámadását a Köztársasági Végre
hajtó Tanács hagyja jóvá.

A Tanács bevételeire és kiadásaira vonatkozó elő
zetes számítás végrehajtására jogosult rendelkező 
közeg a Tanács elnöke, vagy az általa meghatalma
zott tanácstag.

X. BÜNTETŐ REDELKEZÉSEK 1

74. szakasz

Gazdasági vétség elkövetéséért 500—50.000 dinárig 
terjedhető pénzbírsággal sújtandó a munka- vagy 
más szervezet, ha felhatalmazás nélkül gépjárművek 
és pótkocsik műszaki ellenőrzését végzi (31. szakasz).

Az 1. bekezdésben említett cselekedetért 50— 1.000 
dinárig terjedhető pénzbírsággal sújtandó a munka
vagy más szervezet felelős dolgozója.

75. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 500— 10.000 dinárig ter
jedhető pénzbírsággal sújtandó a munka- vagy más 
szervezet, ha:

1. engedélyezi vagy elrendeli, hogy a városközi 
járatban közlekedő autóbuszhoz utasszállító pótkocsit 
kapcsoljanak (4. szakasz);



2. az állóhelyekkel is ellátott autóbuszban és troli
buszban nem építették be a foggantyúkat, vagy ha 
látható helyen-nincs feltüntetve az ülőhelyek és álló
helyek száma (5. szakasz 2. és 3. bekezdés);

3. a jelen törvény 6. szakasza rendelkezéseitől el
térően szállít munkásokat;

4. engedélyezi vagy elrendeli, hogy az önürítő te
hergépkocsi rakfelületén személyeket szállítsanak (7. 
zsakasz);

5. a jelen törvény 8. szakasza rendelkezéseitől e l
térően, engedélyezi vagy elrendeli a traktorhoz kap
csolt pótkocsin való személyszállítást;

6. a menetlevélben nincs feltüntetve a tehergép
kocsi rakfelületén és a traktorhoz kapcsolt pótkocsin 
szállított munkások létszáma (9. szakasz);

7. engedélyezi vagy elrendeli, hogy a munkagép a 
közúti közlekedésben olyan pótkocsit vonjon, amelyet 
a gyártó nem irányzott elő (11. szakasz 1. bekezdés);

8. engedélyezi vagy elrendeli a munkagépnek a 
jelen törvény 12. szakaszától eltérő bekapcsolódását a 
közúti közlekedésbe;

9. a jelen törvény 22. szakasza rendelkezéseitől el
térően engedélyezi vagy elrendeli közúton a gépjár
mű vontatását;

10. a jelen törvény, 26. szakasza rendelkezéseitől el
térően engedélyezi vagy elrendeli a gépjármű próba
vezetését;

11. a közúton szervezett rendezvény után nem jár 
el a jelen törvény 30. szakasza rendelkezéseivel össz
hangban;

12. engedélyezi vagy elrendeli, hogy a gépjármű- 
vezető jelölt gyakorlati oktatását a jelen törvény 37. 
szakasza rendelkezéseitől eltérő gépjárműben végez
zék;

13. engedélyezi vagy elrendeli, hogy a gépjárműve
zető-jelölt oktatását e célra tiltott úton, vagy tele
pülésben tartsák (41. szakasz);

14. idejekorán nem értesíti az illetékes belügyi 
szervet a gépjárművezető alkalmatlanságáról, minden, 
vagy egyes kategóriájú gépjármű vezetésére (51. 
szakasz).

Az 1. bekezdésben említett szabálysértésért 50—500 
dinárig terjedhető pénzbírsággal sújtandó a munka
vagy más szervezet felelős .személye.

76. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 500— 10.000 dinárig 
terjedhető pénzbírsággal sújtandó a személyek vagy 
árú közfuvarozását végzőt egyéni gépjármű- vagy 
pótkocsi-tulajdonos ha:

1. a jelen törvény 6. szakasza rendelkezéseitől el
térően szállít munkásokat;

2. önürítő tehergépkocsi rakfelületén személyeket 
szállít (7. szakasz);

3. traktorhoz kapcsolt pótkocsin a jelen törvény
8. szakasza rendelkezéseitől eltérően szállít személye
ket.

77. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 50—500 dinárig ter
jedhető pénzbírsággal vagy két hónapig terjedhető 
elzárásbüntetéssel sújtandó:

1. a gépjárművezető aki városközi közlekedésben 
személyszállító pótkocsit vonó autóbuszt vezet (4. sza
kasz);

2. a gépjárművezető aki a jelen törvény 6. szaka
sza rendelkezéseitől eltérően szállít munkásokat;

3. a gépjárművezető aki az önürítő tehergépkocsi 
rakfelületén szállít személyeket (7. szakasz);

4. a gépjárművezető aki a traktorhoz kapcsolt pót
kocsin a jelen törvény 8. szakaszától eltérően végez 
személyszállítást;

5. a gépjárművezető aki a jelen törvény 12. sza
kasza 2. bekezdése rendelkezéseitől eltérően személy- 
szállítást végez;

6. a jelen törvény 14. szakasza rendelkezéseitől el
térően segédmotoros kerékpárt vezető gyermek szü
lője vagy gondnoka;

7. a jelen törvény 15. szakasza rendelkezéseitől el
térően kerékpárt vezető gyermek szülője vagy gond
noka;

8. aki engedélyezi, hogy a közúti közlekedésben 
állati erővel vontatott járműt vezessen olyan sze
mély akinek a hajtás a jelen törvény 17. szakasza ér
telmében tiltva van;

9. más gépjárművet a jelen törvény 22. szakasza 
rendelkezéseitől eltérően vontató gépjármű vezetője;

10. az elején és hátulján „PRÓBA” felirat nélkül, 
próba vezetésen lévő gépjármű vezetője;

11. a gépjárművezető-oktató aki a gépjárműveze
tő-jelöltet a jelen törvény 37. szakasza rendelkezései
től eltérően részesíti gyakorlati oktatásban;

12. a gépjárművezető-oktató, ha olyan úton vagy 
helységben végzi a gépjárművezető-jelöltek gyakor
lati óktatását ahol ez tiltva van (41. szakasz).

i
78. szakasz

50- dinár helyszíni pénzbírsággal sújtandó szabály- 
sértés elkövetéséért:

1. a gépjárművezető, ha a jelen törvény 11. sza
kasza 2. és 3. bekezdése rendelkezéseitől eltérően jár 
el;

2. a gépjárművezető aki a sportrendezvény ver
senyzőit olyan gépjárműn követi, amely nincs külön 
jellel ellátva (29. szakasz).

Ha az 1. bekezdésben említett szabálysértés köz
vetlen veszélyt jelent a közlekedés más részvevője 
számára, vagy közlekedési balesetet von maga után, 
az elkövető 50— 500 dinárig terjedhető pénzbírsággal, 
vagy 30 napig terjedő elzárással büntetendő.

79. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 20 dinár helyszíni pénz
bírsággal sújtandó:

1. a tehergépkocsi vagy traktor vezetője, ha a je 
len törvény 9. szakasza rendelkezéseitől eltérően jár 
el;

2. a gépjárművezető, aki a mozgásban lévő gép
jármű vagy pótkocsi külső részén személyszállítást 
engedélyez (10. szakasz);

3. a motorkerékpár vezetője ha nincs megfelelő 
védősisakja és védőszemüvege (13. szakasz);

4. a hajtó, aki közúton rendszámtábla nélküli ál
lati erővel vontatott járműt hajt (16. szakasz);

5. aki a jelen törvény 20. és 21. szakasza rendelke
zéseitől eltérően közúton terel, összeterel, etet, fel
tart vagy áthajt jószágot.

Ha az 1. bekezdésben említett szabálysértés köz
vetlen veszélyt jelent a közlekedés más résztvevője 
számára, vagy közlekedési balesetet von maga után, 
az elkövető 30— 300 dinárig terjedhető pénzbírsággal 
vagy 20 napig terjedő elzárással büntetendő.

80. szakasz

Szabálysértés elkövetéséért 10 dinárig terjedhet« 
helyszíni pénzbírsággal sújtandó:

1. aki mozgásban lévő gépjármű vagy pótkocsi kül
ső részén utazik (10. szakasz);

2. a motorkerékpár hátsc ülésén vagy oldalkocsi
ján lévő utas, ha nincs védősisakja (13. szakasz);



3. aki első és másodrendű utakon tanul kerékpár
vezetést (15. szakasz 1. bekezdés).;

4. az állati erővel vontatott jármű hajtója ha több 
személyt szállít mint ahány a biztonságos közlekedés
nek megfelelően - elhelyezkedhet, vagy, ha megengedi 
hogy a szállított személyek «Kenet közben a járm ű
ben álljanak, a jármű oldalán üljenek, vagy a rúdon 
legyen (13. szakasz-);

5. az állati erővel vontatott jármű haj tóját, ha 
menet közben a jelen törvény 19. szakasza rendelke
zéseitől eltérőén jár el.

81. szakasz

A jelen törvény 78, 79. és 80. szakaszában foglalt 
szabálysértés elkövetéséért a helyszínen kimondott 
pénzbírságot a belügyi szerv közúti közlekedés ren
dezésére és ellenőrzésére felhatalmazott hivatali kö
zege szedi be.

Ha az olyan szabálysértés elkövetője, amelyre 
helyszíni pénzbírság van előirányozva, bármely okból 
nem fizeti ki a pénzbírságot a helyszínen, megteheti 
ezt a szabálysértés elkövetése napjától számított 
nyolc napon belül.

Ha a szabálysértés elkövetője nem fizeti ki a 2. 
bekezdésben említett pénzbírságot, a községi belügyi 
ízerv  szabálysértési eljárást indít- a szabálysértés el
követője ellen.

82. szakasz

Fiatalabb kiskorú részéről elkövetett szabálysér
tésért a kiskorú szülője, vagy gondnoka büntetendő 
az előírt pénzbírsággal, amennyiben a szabálysértés 
á kiskorú felett gyakorolt gondoskodás elhanyagolása 
folytán történt.

83. szakasz

Ha a jelen tö'rvény rendelkezéseit a gépjármű- 
vezető feljebbvalója rendeletére szegi meg, a gép- 
járművezető részére előirányzott büntetéssel a feljebb 
való is sújtandó.

XI. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

84. szakasz

A jelen törvény életbelépése előtt átszerelt gép
járműveket és pótkocsikat a regisztráció soron kö
vetkező meghosszabbítása előtt, de legkésőbb a köz
úti közlekedésbiztanságáról szóló alaptörvény 148. sza
kaszának 2. bekezdésében foglalt meghatalmazások 
alapján hozott előírások érvénybelépésétől számított, 
egy, éven belül kötelezően át kell vizsgálni.

A gépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgálására 
jogosult munka- vagy más szervezet nem igazolhatja 
olyan jármű műszaki üzemképességét amelyet átsze
reltek, vagy amelyen kicseréltek egyes, a közlekedés 
biztonság szempontjából jelentős alkatrészeket (motor, 
pneumatikus berendezést stb.), amíg be nem szerzi a 
bizonylatot.

A  regisztráció érvényességét csak azokra a jár
művekre vonatkozóan hoszabbítják meg, amelyekre 
kiadták a bizonylatot.

85. szakasz

A  próbavezetéssel, az úton történő sport- és egyéb 
rendezvényekkel, veszélyes anyagok szállításával, rend
kívüli szállítmányokkal kapcsolatos biztőnság költsé
geit a szervéző, illetve a szállítmányozó viseli.

A Köztársasági Belügyi Titkárság közelebbi elő
írásokat hoz e költségek összegéről és befizetésük 
módjáról.

86. szakasz

A Köztársasági Belügyi Titkárság jogosult a jelen 
törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül 
közelebbi előírásokat hozni:

1. a gépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgálatát 
végző munka- és egyéb szervezetek műszaki felsze
reléssel és káderekkel való kötelező ellátottságának 
minimális feltételeiről;

2. a végrehajtott műszaki ellenőrzések nyilvántar
tásának végzésére és vezetésére vonatkozó módozat
ról.

87. szakasz _

A törvényes meghatalmazás alapján hozott elő
írásaiban a Köztársasági Belügyi Titkárság, a K öz- 
társasági Igazság- és Általánosügyi Titkárság véle
ményének előzetes kikérésével, jogosult a szabálysér
tési cselekmények meghatározására és e szabálysérté
sekkel kapcsolatos büntetések előírására.

88. szakasz

Azon községi szkupstina melynek területén villa
mosközlekedés folyik, jogosultak előírásokat hozni a 
vezetők oktatásának munkafeltételeiről, a villamos- 
vezetői vizsga letételéről és vezetői igazolványok ki
adásáról, a műszaki berendezésről, a villamosokra vo
natkozó kötelező feltételekről és a villamosok mű
szaki ellenőrzéséről.

89. szakasz

A községi szkupstina a jelen törvény 65. szakaszá
nak 2. bekezdésében foglalt feladatok teljesítése ér
dekében jogosult társadalmi testületként közúti köz
lekedésbiztonsági tanácsokat vagy bizottságokat ala
kítani.

90. szakasz

A  jelen törvény 13. szakaszában és 69. szakaszának
3. bekezdésében foglalt rendelkezések 1971. január 
1-től alkalmazandók..

91. szakasz

Az V. Alkotmányfüggelék 5. pontjának 3. bekezdé
se értelmében a jelen törvény a Köztársaság egész 
területén alkalmazandó, mindaddig amíg az autonóm 
tartományok nem tnzzák meg saját törvényüket.

92. szakasz

A jelen törvény érvénybelépésével hatályukat vesz
tik a teherautók személyfuvarozásra Való használatá
nak feltételeiről szóló szabályrendelet (SZSZK 3 53 
sz. Hiv. Közi.), a közlekedésbiztonsági tanács léte
sítéseiről szóló döntés (SZSZK 13/66 sz. Hiv. Közi.), 
valamint az útügyi törvénynek (SZSZK 20/67 sz. Hiv. 
Közi.) a jelen törvény rendelkezéseivel ellentétes ren
delkezései.

93. szakasz

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép életbe.
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szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A KÍSÉRLETI ISKOLÁKRÓL ÉS TAGOZATOKRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A kísérleti iskolákról és tagozatokról szóló törvényt, 
amelyet a Szerb Szocialista Köztársaság Szkupstinája 
a Köztársasági-Tanács 1970. július 1-én és az Oktatás
ügyi-M űvelődési Tanács 1970. július 1-én tartott ülésen 
elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.

KSZ 69. szám 
B e o g r a d,
1970. július 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y  

A KÍSÉRLETI ISKOLÁKRÓL ÉS TAGOZATOKRÓL

1. szakasz

Az oktató-nevelő munka új' tartalmának, form ájá
nak, módszereinek és eszközeinek, a közép- és az álta
lános iskolák oktató nevelő gyakorlatába való beveze
tése előtt, eredményességének ellenőrzése és megvizs
gálása érdekében kísérletek végezhetők.

A kísérletet az egérz iskolában és egyes tagozatai
ban lehet lefolytatni.

2. szakasz

A kísérleteket a külön e célra létesített, illetve a 
meglevő iskolákban lehetne lefolytatni, amelyek meg
lelnek a kísérlet levezetéséhez szükséges feltételeknek 
és amelyeket teljesen vagy részben nyilvántanak kí
sérleti iskolákká (a további szövegben kísérleti iskolák 
illetve tagozatok).

A kísérleti általános iskolákra és tagozatokra az Á l
talános iskolákról szóló törvény rendelkezései érvénye
sek (SZSZK H ív . Közi. 31 65, 12 66, 31 67, 18 68 és 7/70 
szám), a kísérleti középiskolákra és tagozatokra pedig 
a Középfokú oktatásról szóló törvény vonatkozik (Hiv. 
Közi. 21/67, 1C/68 és 7/70 szám) amennyiben ez a tör
vény másként nem rendelkezik.

3. szakasz

A kísérleti iskolákban és tagozatokban a kísérlete
zéseket a következők ellenőrzése és kivizsgálása cél
jából folytatják:

— az oktató-nevelő tevékenység új szervezési for 
máinak kivizsgálására az új módosított oktatási és ne
velési terv és program ellenőrzésére;

— az oktató-nevelő munkával kapcsolatos oktatási 
technika és eljárás, valamint egyéb oktatási formák 
értékének és eredményességének kivizsgálására;

4. szakasz

A kísérleti iskolák és tagozatok a kísérletezést a jó 
váhagyóit kísérleti programok alapján végzik.

A kísérleti tanítás programját a Szerb-Szocialista 
Köztársaság Oktatási Tanácsa, illetve az autonóm tar
tományok oktatási tanácsa hagyja jóvá.

5. szakasz

A  kísérleti program a következőket tartalmazza:
— a kísérleti oktatás részletes tartalmát,
— a kísérleti oktatás részletes feltételeit (az oktatás 

megszervezését, a taneszközöket, az iskolai felszerelé
seket stb.).

— adatokat a kísérletek végzésére szükséges pénz
ügyi eszközökről,

— a kísérlet céljainak megindokolását,
— a kísérleti oktatással megbízott személyzet szak

végzettségére vonatkozó adatokat,
— adatokat arról, hogy mennyiben tér el a kísér

leti iskola tanterve és programja a megfelelő iskola
válfajok előírt tervétől és programjától,

— a kísérleti oktatás tartalmát;
— és azt az :skr' válfajt ahol a kísérleti oktatást le 

kell folytatni.

6. szakasz

A  kísérleti programot a jelen törvény 4. szakaszá
ban említett szerveknek javasolhatják: az iskolák, más 
szervek és szervezetek amelyeknek tevékenysége az 
általános iskolai és középfokú oktatás nevelő-oktató 
tevékenységének fejlesztésére irányul, vagy különös 
érdekük fűződik e tevékenység fejlesztéséhez (a to
vábbiakban: a kísérleti oktatás indiványozói).

7. szakasz

A_ jelen törvény 4. sazkaszában említett szerv a kí
sérleti program jóváhagyása előtt köteles kikérni a 
köztársasági illetve tartományi oktató-pedagógiai in
tézet, valamint más szakmai és tudományos szerveze
teknek a kísérleti programmal kapcsolatos véleményét.

Az e szakasz első bekezdésében említett intézet a 
program készhezvételétől számított 30 napon belül kö
teles azt és a : kivitelezéshez szükséges feltételeket át
tanulmányozni és velményét az e törvény 4. szakaszá
ban említett szervhez eljuttatni. .

8. szakasz

A  jelen törvény 4. szakaszában említett szerv köte
les az Oktatási Pedagógiai Intézet, illetve más szak
mai és tudományos szervezet programjával kapcsola
tos véleményének tudomásulvételétől számított 30 na
pon belül a kísérleti program engedélyezéséről hatá
rozni.

Az e törvény 4. szakaszában említett szerv a kísér
leti program indítványozóját, aki a kísérleti program 
jóváhagyására irányuló követelést beterjesztette, kö
teles felszólítani, hogy meghatározott határidőn belül 
egészítse ki a kísérleti programot.

9. szakasz

A kísérleti program jóváhagyását tartalmazó dön
tés különösen a következőket tartalmazza:

— a kísérletezés formáját, amelyre a törvény 3. 
szakasza értelmében jóváhagyják a kísérleti progra
mot;

— az oktatás különös megszervezésével, az oktatási 
eszközökkel és az iskolafelszereléssel kapcsolatos kí
sérletek feltételeit;

— az iskola válfaját, ahol a kísérleti tanítás folytat
ható,

— a kísérleti oktatás tartamát,
— a kísérletezés indítványozójának elnevezését és a 

kísérletezés finanszírozására vonatkozó adatokat.

"10. szakasz

Kísérleti iskolákat, a társadalmi-politikai közössé
gek, az oktatási közösségek, a munka és más szerve
zetek alapíthatnak.



A  fennálló iskolák kísérleti iskolákká való nyilvá
nítását az iskola alapítói végzik az iskolai szervekkel 
és a kísérleti oktatás javaslójával egyetértve.

A  jelenlegi iskolai tagozatok kísérleti tagozattá nyil
vánítását és a meglevő iskolákban új tagozatok létesí
tését az iskola általános aktusában meghatározott szerv 
végzi, az iskolaalapítóval, a kísérlet javaslójával és a 
kísérleti oktatást finanszírozó szerv illetve szervezet 
hozzá j árulásával.

11. szakasz

Amennyiben a kísérleti oktatást a folyó év szep
tember 1-e után kell lefolytatni a kísérleti programot 
jóváhagyás végett, legkésőbb ugyanazon év március 
1-éig el kell juttatni a 4. szakaszban említett szervhez.

12. szakasz
A  kísérleti iskola alapításáról szóló aktus az egyes 

iskolaválfajokra törvénnyel előírt adatokon kívül a 
következő adatokat tartalmazza:

— az iskolában folytatandó kísérletek formáját (a 
törvény 3. szakasza),

a kísérleti programot jóváhagyó szerv aktusának 
számát és keltezését,

—  a kísérleti oktatás tartamát.

13. szakasz

A  kísérleti iskola létesítéséhez és működéséhez, a 
megfelelő iskola válfaj számára előírt feltételeken kí
vül a következő feltételek teljesítése szükséges:

— hogy oktatási póteszközök és a kísérleti tanítás 
jóváhagyását engedélyező aktusban meghatározott is
kolai felszerelés álljon rendelkezésre;

— hogy a kísérlet biztosítására szükséges eszközök 
biztosítva vannak,

— hogy a kísérleti programban előirányozott más 
feltételek is fennállnak.

14. szakasz

A meglevő iskolák akkor nyilváníthatók kísérleti 
iskolákká, ha a törvény 13. szakaszában előírt feltéte
leknek megfelelnek.

A jelenlegi iskolák kísérleti iskolákká nyilvánításá
ról szóló döntést az iskolaalapító hozza meg, az iskola 
munkaközösségének előzetes hozzájárulásával és a kí
sérletek javaslójával egyetértésben, amennyiben nem 
ok az iskola alapítója.

Az e szakasz második bekezdésében említett döntés 
a jelen törvény 12. szakaszában meghatározott adato
kat tartalmazza.

15. szakasz

Az iskolák jelenlegi tagozatainak kísérleti tagoza
tokká való nyilvánítására szükséges feltételekre, illetve 
az ilyen tagozatok létesítésére a meglévő iskolákban 
értelmiszerűen alkalmazandók a jelen törvény 12. és
13. szakaszában foglalt rendelkezések.

16. szakasz

Az újonnan létesített kísérleti iskolák és tagozatok, 
illetve a fennálló iskolák és tagozatok, amelyeket kí
sérletivé nyilvánítanak, nem kezdhetik meg a kísérleti 
oktatást mindaddig míg az oktatásügyben illetékes köz- 
tarsasági, illetve tartományi közigazgatási szerv nem 
állapít ja meg, hogy a kísérleti program jóváhagyását 
tartalmazó aktusban meghatározott és a kísérleti ok- 
tatas lefolytatásához szükséges feltételek fennállnak.

17. szakasz

A  kísérleti iskolák és tagozatok létesítésével és a 
jelenlegiek kísérleti iskolákká és tagozatokká nyilvání
tásával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelessége

ket az iskolák alapítóival és a kísérlet javaslóival a 
kísérleti iskolák illetve a kísérleteket finanszírozó szer
vekkel és szervezetekkel egyezményes alapon szabá
lyozzák.

18. szakasz
Amennyiben a kísérleti iskola, illetve tagozat meg

szűnik kelégíteni a kísérlet folytatásához szükséges fel
tételeket, vagy beszüntetik a kísérleteket, elvesztik a 
kísérleti iskola, illetve tagozat státusát.

A  jelen törvény 16. szakaszában említett szerv ha
tározza meg vajon az e szakasz első bekezdésében 
említett iskola, illetve tagozat megszűnik-e továbbra 
is teljesíteni a szükséges feltételeket vagy beszüntette-e 
á kísérleti oktatást.

A  kísérleti iskola alapítója illetve annak az iskolá
nak, amelynek keretében a kísérleti tagozat működik 
a statutúmban meghatározott szerve nem hoz döntést a 
kísérleti iskola, illetve a tagozat státusának elveszté
séről, az e szakasz első bekezdésében említett esetben, 
az erre vonatkozó döntést a Köztársasági Végrehajtó 
Tanács, illetve a tartománya végerehajtó tanács hozza 
meg.

19. szakasz
A  kísérleti iskolának, illetve a kísérleti tagozatok

nak ideiglenesen megtiltható a kísérleti oktatás, 
amennyiben az oktatásügyekben illetékes köztársasági, 
illetve tartományi közigazgatási szerv megállapítja, 
hogy nem elégítik ki az iskola vagy a tagozat kísér
letivé nyilvánításáról, vagy létesítéséről szóló döntésben 
előírt és a kísérleti tanításhoz szükséges meghatáro
zott feltételeket.

Az e szakasz első bekezdésében említett szerv ha
tározza meg a kísérletesés lefolytatásához szükséges 
feltételek megvalósításának határidejét.

Amennyiben az iskola, illetve a tagozat nem tesz 
eleget a kísérletezéshez szükséges' felételeknek az e 
szakasz 2. bekezdésében említett határidőn belül, a 
jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerv határozza 
meg azt a határidőt, amely alatt az iskola köteles a 
kísérletezéshez szükséges feltételeket teljesíteni.

Amennyiben az iskola illetve a tagozat nem felel 
meg a kísérleti tanításhoz szükséges feltételeknek, a 
jelen szakasz 2. bekezdésében említett szerv megtilt
hatja a kísérleti iskoláknak, illetve tagozatoknak a kí
sérlet lefolytatását.

20. szakasz
A  kísérleti iskola alapítója, illetve a kísérleti tago

zattal rendelkező iskola, köteles finanszírozási eszkö
zöket biztosítani mindaddig míg a kísérleti oktatás 
folyik.

A z érdekelt szervezetek és szervek az iskolalapító
val és az e szakasz 1. bekezdésében említett iskolával 
megegyezés alapján, részben, vagy teljes mértékben 
részt ‘ vehetnek a kísérleti oktatás finanszírozásában.

21. szakasz
A  jelen törvény hatálybalépésével érvényét vesztik 

az Általános iskolákról szóló törvény 103. szakaszának 
rendelkezései (SZSZK Hiv. Közi. 31/65, 12/66, 31/67, 
18/68 és 7/70 szám.).

22. szakasz
A  jelen törvény rendelkezései az V. Alkotmányfüg

gelék 5. pontjának 3. bekezdése értelmében (SZSZK 
Hiv. Közi. 5/69 sz.) az autonóm tartományok területén 
is alkalmazandók, míg az autonóm tartományok nem 
hozzák meg saját törvényüket.

23. szakasz
Ez a törvény a Szerb Szocialista Köztársaság Hiva

talos Közlönyében való kihirdetéstől számított nyolca
dik napon lép hatályba.
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szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A DIÁKOTTHONOKRÓL SZÖLÖ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A diákotthonokról szóló törvény, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. július 1-én és az Oktatásügyi-Művelődési 
Tanács 1970. július 1-én tartott ülésen elfogadott, ezzel 

. érvényessé nyilvánítom.
KSZ 70 szám.
B e o g r a d,
1970. július 1.

Dragoslav Markovié, s. k.
a Szkupstina elnöke

]. T Ö R V É N Y

A DIÁKOTTHONOKRÓL

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A diákotthonok (a továbbiakban otthonok) olyan ne

velőintézmények, amelyek nevelési és tanulási feltéte
leket teremtenek, biztosítják a tanulóknak a benn
lakást, étkezést, művelődési, szórakozási tevékenységet, 
rekreációt és kielégítik a rendes tanuló egyéb közös 
szükségleteit.

kaköréről és felelősségéről, a tanulók bennlakásának 
szabályairól a munkaközösség tagjai és a tanulók jo 
gairól és kötelességeiről, valamint felelősségéről e jo 
gok és kötelessége megvalósításának módjáról, a tár
sult munka szervezetének helyzetéről, valamint a mun
kaközösség dolgozóinak és a tanulóknak az igazgatás
ban való jogairól és kötelességeiről; azokról a kérdé
sekről, melyekkel kapcsolatban az otthon munkaközös
ségének tagjai közvetlenül döntenek, a döntéshozatal 
módjáról, a tanulási idő rendjéről az otthonban, to
vábbá az ügyvitelről és az otthon élete és működése 
szempontjából egyéb jelentős kérdésekről.

A községi szkupstina, melynek területén székel az 
otthon, megerősíti az alápszabályzatnak az otthonba 
való felvétel feltételeire vonatkozó rendelkezéseit.

6. szakasz
Az otthon a nevelő-oktató feladat megvalósítása so

rán együttműködik az iskolákkal és más oktató-nevelő 
intézményekkel, ftiás érdekelt szervezetekkel, szervek
kel és a tanulók szüleivel.

7. szakasz
A társadalmi-politikai közösségeknek és az ottho

nok alapítóinak az otthonok iránt törvénnyel meghat 
tározott jogai és kötelességei vannak.

8. szakasz
Az otthonban való Bentlakás és étkezés költségeit a 

tanulók fizetik, amennyiben ezeket a kiadásokat nem 
fedezi az alapító.

Az otthon nevelő-oktató tevékenységéhez szükséges 
eszközöket az alapító biztosítja, amennyiben az oktatási 
közösség'ezeket nem fedezi.

2. szakasz
Jelen törvény 1. szakaszában felsorolt feladatok 

megvalósítása érdekében az otthon különösen a kö
vetkezőket tartja szem előtt:

— a rendes iskoláztatás időtartama alatt segítséget 
nyújt a tanulóknak a tananyag elsajátításában;

— figyelemmel kíséri, felfedi és ösztönzi a tanu
lók hajlamainak kibontakozását, valamint fejleszti 
munkaszokásaikat;

— a bennlakás, étkezés biztosításával, egészségi ál
lapotukról és testi fejlődésükről való gondoskodással, 
kedvező feltételeket teremt a tanulóknak az iskoláz
tatás folyamán.

3. szakasz
A nevelőmunka elvi tartalmát és megszervezését a 

Szerb Szocialista Köztársaság Tanügyi Tanácsa hozza 
meg.

Az otthon nevelői tevékenységét saját nevelési prog
ramja határozza meg; melynek összhangban kell lennie 
az otthonnak a jelen törvény 1. szakaszában foglalt tal*- 
talmi és szervezési elveivel.

A nevelő-oktató munka módját és szervezését, vala
mint a tanuló szabad tevékenységét, a munka értéke
lésének mércéjét az otthon általános döntése határozza 
meg.

4. szakasz
Az otthon önálló önigazgatású munkaszervezet, 

melynek tevékenysége külön társadalmi érdekű.
Az elemi és középiskolák, a jelen törvény 1. sza

kaszában említett tevékenységnek ellátására egysége
két létesíthetnek.

5. szakasz
Az otthonnak van statútuma.
Az otthon alapszabályzata rendelkezéseket tartalmaz 

a belső szervezésről, a működésről, az oktató-nevelő 
tevékenység programjáról, az igazgatási szervek mun

9. szakasz

Az otthonok működésének törvényessége feletti fe l
ügyeletet az oktatás ügyben illetékes közösségi köz- 
igazgatási szerv gyakorolja.

II. TANULOK

A rendes tanulókat minden évben meghirdetett pá
lyázat útján veszik, fel az otthonba. A  pályázatban 
közzé teszik az otthonba való felvétel feltételeit.

A jelöltek megválasztásakor előnyben részesülnek a 
háztartás tagokkénti alacsonyabb személyi jövedelmű 
és a kedvezőtlen családi körülmények között élő tanu
lók (árva gyerekek, elvált szülők gyereke stb.).

Amennyiben a tanulók egyaránt eleget tesznek e 
szakasz 2. bekezdésében említett felételeknek, elsőbb
ségben azok a jelöltek részesülnek, akik a tanulás
ban elért kiváló eredményeikért és magaviseletükért 
a kiváló tanulmányi eredményekért és magaviseletért 
-kapott diplomákról szóló törvény értelmében (SZSZK 
14/66 sz. Hiv. Közi.) diplomát kaptak az előzőleg el
végzett iskolában, illetve azok a jelöltek, akik tanul
mányaikban jobb eredményt mutatnak fel, az iskoláz
tatás folyamán.

11. szakasz

Az otthonban lakó tanulók jogai és kötelességei:
— a lelkiismeretes tanulás és ténykedés nevelé

sük és oktatásuk terén,
— a rendfenntartásra és az otthon nevelő funkció

jának megvalósítására irányuló teendők ellátása,
— a törvénnyel és az otthon alapszabályzatával 

összhangban az otthon életét és munkáját érintő kér
dések megvitatásában és az ezekkel kapcsolatos döntés- 
hozatalban való részvétel,

— az otthon objektumainak használatára vonatkozó 
előírásokkal és rendszerrel összhangban, az otthonban



völó bennlakásra, étkezésre és nevelő-oktató tényke
désre szolgáló létesítmények igénybevétele.

A  tanulók közös szükségleteik kielégítésére az ott
honban egyesületeket, klubokat és egyéb szervezete
ket alakíthatnak.

12. szakasz
A bentlakó tanulók egészségvédelmét külön előírá

sok szerint valósítják meg.

13. szakasz *
A tanulók kezdeményezése, önállósága, tudatos fe 

gyelme, a munka és magatartás iránti felelősségérzete, 
közösségi és egymással való együttműködése fejlesz
tésében és a nevelési célok megvalósításában, a neve
lőkkel való együttműködés érdekében megalakítják az 
otthon tanulóinak közösségét.

14. szakasz
A tanulók közössége az otthon minden szervénél 

felvethet az otthon életére és munkájára vonatkozó 
mindennemű kérdést.

Az otthon igazgatási szervei megvitatják a tanulók 
közösségének javaslatait, kérdéseit és értesítik őket 
álláspontjukról.

15. szakasz
A  tanulók közösségének a közösség szervezését és 

működését rendező szabályzata van.
A tanulók közösségének szabályzatát az otthon alap- 

szabályzatában előírt igazgatási szerv véleményének elő
zetes meghallgatásával a tanulók gyülekezete hozza 
meg.

16. szakasz
Az otthonban való magatartásukkal és munkájuk

kal kitűnő tanulók dicséretben és jutalomban részesül
nek.
' Jutalomban és dicséretben azok a tanulók részesül

nek, akik külön kitűnnek az . otthon életében és mun
kájában kifejtett tevékenység folyamán, meghatározott 
feladatok végrehajtásában és- olyan esetekben, ame
lyekért kivételes elismerést érdemelnek.

Az otthon alapszabályzata meghatározza a jutalom 
és dicséret nemét, és az ezzel kapcsolatos eljárást és 
módozatot.

17. szakasz
Az otthon a tanulók közösségével együttesen köte

les nevelési intézkedéseket alkalmazni annak érdeké
ben, hogy a tanulók tiszteljék az otthon életének és 
munkájának szabályait.

- Azokkal a tanulókkal szemben, akik nem tisztelik 
az otthoni életének és munkájának szabályait, nevelő
hatású fegyelmi intézkedések alkalmazhatók.

18. szakasz

Az otthonban a tanulókkal szemben a következő 
nevelő hatású fegyelm i intézkedések alkalmazhatók: 
intés, megrovás, jzigorú megrovás és a tanulók otthoná
ból való eltávolítása a folyó iskolaév végéig.

A  tanuló eltávolítását abban az esetben mondhat
ják ki, ha az otthonban nem végzi el munkakötelessé
geit, ha illetlenül viselkedik a tanulókkal" és nevelők
kel szemben, ha súlyosan vét az otthon élétének és 
munkájának rendszabálya ellen, ha az előzőleg alkal
mazott nevelő hatású fegyelmi intézkedések nem ha
tottak kedvezően a tanuló magatartására, viselkedé
sére, és ha a tanulót bűncselekmény elkövetéséért jog 
erősen elítélték.

A  nevelőhatású fegyelmi intézkedések kimondásá
val kapcsolatos módozatot és eljárást szabályozó kö
zelebbi rendelkezéseket, valamint a 'nevelőhatású fe
gyelmi rendszabályozás kimondására illetékes szerveit 
illetve meghatalmazott egyéneit, az otthon alapsza
bályzata határozza meg. ' „

19. szakasz -
A  tanuló, a tanuló szüleinek illetve gyámjának kér

vénye, a tanulók közösségének javaslata, illetve a ne
velőhatású fegyelmi intézkedést első fokon meghozó 
illetékes szervek, vagy meghatalmozott egyének indít
ványozása alapján indokolt esetben a jogerős nevelő
hatású fegyelmi intéz’ .2dés felfüggeszthető vagy eny
híthető.

III. AZ OTTHON SZEMÉLYZETE

20. szakasz
Az otthon személyzetét nevelők, a nevelők munka

társai (a továbbiakban munkatársak) és egyéb dolgo
zók képezik.

21. szakasz
A Szerb Szocialista Köztársaság Tanügyi_ Tanácsa 

előírja a nevelői profilt és az iskolai végzettség nemét. 
A  nevelők munkatársainak és a többi dolgozók iskolai 
végzettségének nemét az otthon általános határozata 
határozza meg.

22. szakasz
A  nevelőket és a nevelők munkatársait pályázat 

utján választják. A  pályázatot (rendes pályázat) sza
bály szerint márciusban írják ki. A jelöltek jelentkezési 
határideje nem lehet 15 napnál rövidebb. Minden vá
lasztási teendőt június végéig el kell végezni.

A  sikertelen pályázat esetében az otthon újbóli pá- 
lyázatot írhat ki, azzal a kikötéssel, hogy az ezzel járó 
munkát augusztus 31-éig el kell végezni.

Az otthon minden időben rendkívüli pályázatot hir
dethet, ha megüresedik a nevelő és a nevelő munkatár
sának munkahelye.

Az otthon dolgozói,, a munkaviszonyról szóló alap
törvénnyel, az otthon alapszabályzatával és egyéb ál
talános döntéssel összhangban léphetnek munkába.

Az otthon alapszabályzatában előirányozható a ne
velők és munkatársak ötévenkénti újraválasztása.

23. szakasz
A nevelőmunkát szakvizsgázott nevelők végezhetik.
A  nevelők szakvizsgájának tartalmát .és a vizsga

tétel módját a Szerb Szocialista Köztársaság Tanügyi 
Tanácsa írja elő.

A nevelők munkábalépés időpontjától számítva az 
otthonban, szakvizsga nélkül legtovább 5 évig végez
hetnek nevelői ipunkát.

A nevelők az otthonban végzett két évi nevelői te
vékenység után jogosultak szakvizsgatételre.

A szakvizsgát a nevelő iskolai végzettségének meg
felelő iskolában teszi le. A szakvizsgát az oktatásügy
ben illetékes köztársasági, illetve tartományi közigaz
gatási szerv által létesített bizottság előtt kell letenni.

Azok a nevelők, akik a 3. szakaszban előírt határ
időn belül nem teszik le a szakvizsgát, jogukat vesztik 
az otthonban gyakorolt nevelőmunka végzésére, s é 
jogot újból visszanyerik a szakvizsga letétele után.

A vizsga költségeit a jelölt viseli, amennyiben eze
ket nem fedezi az őt foglalkoztató otthon munkakö
zössége.

A  jelen szakasz 5. bekezdésében említett bizottsági 
tagoknak a bizottságban végzett munkájukért térít- 
mény jár. A térítmény összegét a vizsgát lefolytató 
iskola általános aktusa írja elő.



24. szakasz

A  nevelő heti munkaideje 42 óra.
A  jelen szakasz 1. bekezdésében előírt munkaidő 

keretén belül, a nevelő ténylegesen 30 órát fordít ne
velői munkára. Fennmaradt munkaidejét az otthon 
munkaviszonyáról szóló szabályzat rendezi és nevelői
munkára való előkészületre az iskolával való együtt
működésre, a tanulók gyakorlati munkára beosztott 
munkaszervezeteinek meglátogatására és a kulturális 
intézmények működésének stb. céljaira használja fel.

25. szakasz

Az otthonok kötelesek tökéletesíteni munkájukat, 
íejleszteni a nevelő személyzet és a tanulók munkája 
figyelemmel kisérésének . rendszerét, és intézkedése
ket tenni az otthon nevelőtevékenységének fejlesztése 
érdekében.

Az otthon alapszabályzata közelebbről meghatározza 
a nevelőszemélyzet munka formáit és továbbképzését

IV. A Z OTTHON IG AZGATÁSA

26. .szakasz

Az otthon igazgatása az intézmények igazgatásáról 
szóló általános jogszabályok és a jelen törvény rendel
kezései értelfnében történik. '

27. szakasz

A  tanulók részt vesznek a diákotthon irányításával 
kapcsolatos és a jelen törvénnyel meghatározott ügyek 
intézésében.

A munkaközösség tagjai és a diákotthon növendé
kei az otthon irányításával kapcsolatos ügyek intézé
sében közvetlenül, vagy a meghatározott igazgatási 
ügyek intézésével megbízott szervek útján vesznek 
részt.

•A tanulók döntenek az otthon irányításával kap
csolatos ügyekben, a munka megszervezésére és a jö 
vedelem elosztásra vonatkozó teendők kivételével.

A növendékek, a 3. bekezdésben említett irányítási 
teendőkkel kapcsolatos döntéshozatalban résztvevők 
legalább egy harmadát képezik.

Az otthon alapszabályzata előírja a 4. szakaszban 
említett szervek munkájában résztvevő növendékek 
számát.

Az otthonnak a növendékek bennlakására és élel
mezésére, illetve a növendékek által fizetendő térít- 
mény összegére vonatkozó aktusai az otthon növen
dékei közgyűlésének előzetes hozzájárulásához van 
kötve. . ,

28. szakasz

Az alapító és más érdekelt szervezet és szervek 
képviselői (a társadalmi közösség képviselői) részt vesz
nek az otthonnal kapcsolatos külön társadalmi ér
dekű ügyek intézésében mégpedig:

— az otthon terveinek és fejlesztési programjának 
meghozatalában;

— az egyéni végrehajtó közeg kinevezésében és fel
mentésében;

— az alapszabályzat azon rendelkezéseinek megho
zatalában, amelyek a szerv működésére • vonatkoznak 
melynek munkájában ők is részt vesznek;

— az otthon működésének a környezet szükségle
teivel való egybehangolásában az otthon működésére 
és az elért eredményekre vonatkozó általános jellegű 
kérdések megoldásában.

Az otthon alapító aktusa előírja a társadalmi kö
zösségek képviselőinek létszámát, valamint azt, hogy 
mely szervek és szervezetek és milyen számban neve
zik ki illetve delegálják a társadalmi közösség képvi
selőit.

29. szakasz

Az igazgató kinevezéséről szóló döntéshez kötelező a 
községi szkupstina előzetes hozzájárulása, melynek te
rületén az otthon székhelye van.

V. AZ OTTHON ALAPÍTÁSA, 

STÁTUSVÁLTOZTATÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

30. szakasz
Otthonokat társadalmi-politikai közösségek, oktatási 

közösségek, iskolák és egyéb szervezetek létesíthetnek.
A  jelen szakasz 1. bekezdésében említett alapítók 

együttesen is létesíthetnek otthonokat.
Az otthon alipításáról szóló döntést a társadalmi

politikai közösség szkupstinája, illetve az oktatási 
közösség, továbbá iskolák és egyéb szervezetek leg
felsőbb igazgatási szerve hozza meg.

A  társalapítók viszonyát szerződés szabályozza.

31. szakasz

Otthon abban az esetben alapítható, ha biztosítot
ták az eszközöket (pénzeszközök, épület, felszerelés 
stb.) és az alapításhoz, valamint a munka megkezdésé
hez szükséges kádereket

Az otthon tevékenységéhez szükséges általános fe l
tételek a következők:

1. az otthon működéséhez szükséges megfelelő he
lyiség és felszerelés biztosítása,

2. a megfelelő létszámú nevelők biztosítása, és
3. legkevesebb 30 tanuló.
A  Szerb Szocialista Köztársaság Tanügyi Tanácsa, 

a Köztársasági Oktatás-, Tudomány- és Művelődés- 
ügyi Titk-árság, valamint a Köztársasági Egészségügyi 
és Népjóléti Titkárság egyetértésével előírja az otthon 
helyiségeire és felszerelésére a jelen szakasz 1. és 2. 
bekezdésében említett normatívákat.

32. szakasz

Az otthon alapításáról szóló döntés kinevezi a törzs-' 
bizottságot azzal a feladattal, hogy végezze el a ta
nulók felvételét és az otthon működésének megkez
déséhez szükséges teendőket.

33. szakasz

Az újonn; n létesülő otthon megkezdheti működé
sét, amint az oktatás ügyben illetékes községi közigaz
gatási szerv megállapítja, hogy eleget tettek az ott
hon tevékenységének folytatásához szükséges feltéte
leknek.

34. szakasz

Az otthon, illetve egyes egységeinek tevékenysége 
betiltható amennyiben a / illetékes szerv megállapítja, 
t.ügy az otthon működésének folytatásához szükséges 
előírt feltételeknek nem tettek eleget.

A jelen szakasz 1. bekezdésében e m lít e t t  végzést az 
oktatás ügyben illetékes községi közigazgatási szerv 
hozza.

A  jelen szakasz bekezdésében - említett szerv mi
után megállapítja, hogy az otthon nem tesz. eleget a 
működéséhez szükséges valamely feltételnek, végzé
sében előírja a határidőt, melyen belül az otthon kö
teles eleget tenni azon feltételeknek, melyeknek meg
szűnt eleget tenni, és értesíti élről az otthon alapítóját.



Amennyiben a jelen szakasz 3. bekezdésében emlí
tett otthon nem biztosítja a tevékenységhez előírt fe l
tételeket a végzésben elrendelt ̂  határidőn belül, a köz- 
igazgatási szerv ideiglenesen betiltja az otthon, illetve 
az otthon egységének működését, újabb határidőt tűz 
ki, melyen belül köteles eleget tenni a feltételeknek 
és értesíti erről az otthon alapítóját.

Abban az esetben ha a törvényes rendelkezés értel
mében betiltották az otthon működését, és az otthon 
az újabb határidőn belül sem küszöböli ki az észlelt 
hiányosságokat, az alapító köteles az újabban meg
jelölt határidőtől számított 30 napon belül végzést 
hozni az otthon beszüntetéséről. Amennyiben az ala
pító ne._i hoz döntést az otthon beszüntetéséről e határ
időn belül, ezt a Köztársasági, illetve a tartományi 
végrehajtó tanács hozza meg, az alapító számára előírt 
határidőtől számított 30 nap eltelte után.

35. szakasz

Az otthon státusa^ megváltozik, ha egyesül másik 
otthonnal, vagy iskolával, ha másik otthonhoz, iskolá
hoz csatlakozik, vagy "törvényben meghatározott más 
esetekben.

Az otthon megváltoztathatja státusát ha ez úton 
kedvezőbb feltételeket biztosít a nevelői tevékenység
hez és amennyiben az otthon helyiségeinek, nevelői 
személyzetének és jelenlegi felszerelésének jobb  ki
használását éri el.

Az otthon státusának megváltoztatásáról szóló 
aontessel kötelező az alapító jóváhagyása.

36. szakasz

Az otthon státusának bármily változtatásakor ele
get kell tenni a következő feltételnek, hogy:

1. a változtatás ne zavarja meg a nevelőtevékeny
séget és az otthon munkáját;

2. a változtatást az iskolaév megkezdése előtt esz
közöljék.

37. szakasz

Azokra az otthonokra vonatkozóan, melyekkel szem
ben az alapító jogait és kötelességeit nem a köztár
saság gyakorolja, az otthont beszüntetni szándékozó 

, alapító legalább 1 évvel a beszüntetésről szóló aktus 
meghozatala előtt' köteles értesíteni a Köztársasági, 
illetve tartományi végrehajtó tanácsot.

38. szakasz

Az otthon beszüntetésére vonatkozó döntés meghatá
rozza a tevékenység megszűnésének napját, amelynek 
egybe kell esnie az iskolaév befejezésével.

Amennyiben az otthon beszüntetése az intézmé
nyekről szóló alaptörvény 105. szakasza értelmében 
történik, az otthon alapítója a jelen szakasz 1. be
kezdésben említett iskolaév végéig köteles fedezni 
az otthon működésének költségeit.

VI. A Z OTTHONOK KÖZÖSSÉGEKBE VALÓ
' TÁRSULÁSA
(
1 39. szakasz

Azonos érdekek megvitatása és a kölcsönös együtt
működés fejlesztése a segítségnyújtás érdekében az 
otthonok közösségekbe társulhatnak.

Az otthonok közössége véleményezéssel, az illeté
kesekhez intézett javaslatokkal részt vesz a nevelő
munkára az otthonok működésére, pénzelési mércéire 
és az otthonok hálózatának fejlesztésére irányuló 
programok előkészítésében és kidolgozásában.

40. szakasz

* Az otthonok közösségének alapszabályzata van, 
amelyet a közösség legfelsőbb igazgatási szerve hoz.

VII. ÁTM ENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

41. szakasz

Azokra a nevelői munkahelyekre, amelyeket nem 
előírásos szakképzettségű nevelők töltenek be, az ott
honok kötelesek minden évben kiírni a pályázatot e 
munkahelyek betöltésére megfelelő szakképzettségű 
nevelők felvételére, amennyiben az autonóm tartomá
nyok, Belgrad város illetve a községek nem írnak elő 
rövidebb határidőt azzal, hogy ezek a határidők 1972. 
szeptember 30-ától számítandó.

A  jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt rendelke
zések nem alkalmazandók, az 1. bekezdésben említett 
azon személyekre, akik az öregségi nyugdíj jogosult
ságot legkésőbb a jelen törvény életbelépésétől számí
tott 5 éven belül elérik.

t

42. szakasz

A  jelenlegi otthonok kötelesek szervezésüket és 
működésüket legkésőbb a jelen törvény életbelépésé
től számított 1 éven belül, összhangba hozni ennek 
rendelkezéseivel.

43. szakasz

Az otthonok azon egységeire, amelykben egyetemi 
hallgatók laknak megfelelően alklmazandók az egye
temi intézményekről szóló törvény (SZSZK Hiv. Közi. 
26/68 sz.) 3, 5, 7, 9 és 10 szakaszában foglalt rendel
kezések.

44. szakasz

A  jelen törvény 4. szakaszának 2. bekezdésében 
említett iskolák egységeire megfelelően alkalmazandók 
a jelen törvény 2, 3, 5, 8, 10—24, 26—28, 30, 31, 33 és
34. szakaszaiban feglalt rendelkezései.,

45. szakasz

A  jelen törvény rendelkezései az V. alkotmány
függelék 5. pontjának 3. bekezdése értelmében (SZSZK 
Hiv Közi. 5/69 sz.) alkalmazandók az autonóm tarto
mányok területén is, mindaddig, amíg a tartományok 
nem hozzák meg saját törvényüket.

46. szakasz

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
8-ik napon lép érvénybe.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
szakaszának 2. bekezdése alapján kiadom a következő

E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A POLGÁROK JÁRULÉKAIRÓL ÉS ADÓIRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYT KIEGÉSZÍTŐ TÖRVÉNY ÉR

VÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  polgárok járulékairól és adóiról szóló törvény 
kiegészítésére vonatkozó törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista Köztársaság Szkupstinája a Köztársasági 
Tanács 1970. július 1-én és a Gazdasági Tanács 1970. 
június 19— én tartott ülésen elfogadott, ezzel érvé
nyessé nyilvánítom.

K SZ 71. szám 
1970. július 1.
B e o g r a d,

Dragoslav Markovié s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A POLGÁROK JÁRULÉKAIRÓL ÉS ADÓIRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
« *

A  polgárok járulékairól és adóiról szóló törvény 
(SZSZK 49/68 sz.'' Hiv. Közi. — átdolgozott szöveg és 
53/68 sz. Hiv. Közi.) 9 szakasza után egy új 9a. sza
kasz következik, amely így hangzik:

” 9a. szakasz

A  községi szkupstina mentesítheti a munkaviszony
ból eredő személyi jövedelem utáni járulék alól azon 
gazdasági szervezet dolgozóit, amely a termelési kapa
citásoknak földrengésokozta közvetlen sérülése követ
keztében leállítja a termelést, vagy ha a földrengés 
következményeként a gazdásági szervezet amely nyers
anyaggal látja el, beszünteti a termelést, azzal a fe l
tétellel, hogy ez a gazdasági szervezet az országban 
a kérdéses nyersanyag egyedüli termelője és ha a 
gazdasági szervezet a termelés leállításával vesztesé
get szenved.

A  munkaviszonyból eredő személyi jövedelem utá
ni járulék alóli mentesítes következtében megvalósí
tott eszközök visszafizetési kötelezettség nélkül, az 
illető gazdasági szervezet ügyleti alapjába utalandók át.

Az előző bekezdésben említett mentesítés csak a 
'következmények időtartama alatt érvényes, de legto
vább azok beálltától számított egy évig.”

2. szakasz

Eltérően a polgárok járulékairól és adóiról szóló 
törvény 9a. szakaszának 3. bekezdésében foglalt ren
delkezésektől, az 1. bekezdésben előírt mentesítés egy 
évvel a jelen törvény hatályba lép’ése előtt bekövet
kezett földrengések következményeire vonatkozóan, 
de legfeljebb a törvény életbe lépésétől számított egy 
évig érvényes.

3. szakasz

A  jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetés utáni napon 
lép életbe.
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A Szerb Szocialista Köztársaság Alkotmánya 197. 
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E L N Ö K I  R E N D E L E T E T

A GAZDASÁGI BÍRÓSAGOK SZERVEZETI FEL
ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI ILLETÉKESSÉGÉRŐL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ 

TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

A  gazdasági bíróságok szervezeti felépítéséről és 
területi illetékességéről szóló törvény módosítására és 
kiegészítésére vonatkozó törvényt, amelyet a Szerb 
Szocialista a Köztársasági Tanács 1970. július 1-én és 
a Politikai-Szervezési Tanács 1970. június 17-én tar
tott ülésén elfogadott, ezzel érvényessé nyilvánítom.
KSZ 72. szám 
1970. július 1.
B e o g r a d, i

Dragoslav Markovié s. k.
a Szkupstina elnöke

T Ö R V É N Y

A GAZDASÁGI BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI FEL
ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS TERÜLETI ILLETÉKESSÉGÉRŐL 

SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
' - }

A gazdasági bíróságok szervezeti felépítéséről és 
területi illetékességéről szóló törvény (SZSZK 25/66, 
28/66 és 43/67 sz. Hiv. Közi.) 3. szakasza 1. bekezdé
sének 6. pontjában törlendő a „Kúla” és „Odzaci” el
nevezés, a 11. pontban pedig az „Apatin” és „Som bor” .

A 3. szakasz 1. bekezdéséhez hozzáadandó egy új
13. pont amely így hangzik: „A  zombori Kerületi Bí
róság Apatin, Kula, Odzaci és Sombor területére” .

« - 2. szakasz

A  4. szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában a „Srem - 
ska M itrovica” után vessző, majd „Som bor” következik.

3. szakasz

„A tartományi végrehajtó tanács előírja az Újonnan 
megalakult zombori Kerületi Gazdasági Bíróság mű
ködése kezdetének dátumát

Az igazságszolgáltatási ügyekben illetékes Köztár
sasági Titkárság közelebbi előírással szabályozza a je 
len törvénnyel leszűkített területi illetékességű bíró
ságok ügyeinek az újonnan megalakuló zombori B í
róságra való átvitelével kapcsolatos eljárást.”

4. szakasz

A jelen törvény a Szerb Szocialista Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való kihirdetéstől számított 
nyolcadik napon lép hatályba,
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Kiadja: a Köztársasági Közigazgatási Intézet, Beograd, Nemanjina 22. A szerkesztőség telefonja: 23-178 és 
27-710, az előfizetési és hirdetési osztály telfonja: 24-141/720. Folyószámla: 608-636-162-10, postafiók 251.

Felelős szerkesztő: Ljubisa Zárié, Beograd, Nemanjina 22.
„Fórum” nyomda — Növi Sad.


