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BELSŐ HASZNÁLATRA!

Az 50/1974. /XII.28./ MT számú rendelettel módosított és kiegé
szített 17/1968. /IV.14./ Korm. számú rendelet 62.§ /3/ bekez
dése alapján az 1/1976. /I.10./ BM számú rendelet végrehajtásá
ra kiadott 14/1976. /Bk.5./ BM számú utasítás hatályba lépésé
vel a rendőri szabálysértési hatóságok a vezetői engedélyek 
visszavonására is intézkedhetnek.

Ennélfogva az adatgyűjtési igények is megváltoztak, melyek in
dokolttá teszik a szabálysértési iratok ügykezelésének, illető
leg a szabálysértési iktatókönyv vezetésének módosítását.

Mindezekre tekintettel a 10-190/1975. számú Rendőrség Üqykeze- 
lési Szabályzata 5. számú melléklet „Szabálysértési Ügykezelés" című

 rész 91. oldalán, illetőleg a 10-2492/1974. számú BM Tit
kárság vezetőjének körlevelével kiadott Szabálysértési Iratok 
Ügykezelési Szabályzata 10. oldalán az utolsó /-/ bekezdés utá
ni rész második mondatától kezdődő szöveget a következők szerint 
módosítom :

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK
9/1976. számú   

K Ö R L E V E L E  

a szabálysértési iratok ügykezelésének módosításáról
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" . . . történik.

A 17. rovatba viszont ettől eltérően gépjárművezetői enge-

- ha hivatásos gépjárművezető ellen hozták a határozatot, 
piros színnel,

- nem hivatásos gépjárművezetővel szembeni határozat alap
ján kék színnel

kell a bejegyzést eszközölni oly módon, hogy a bevonás idő
tartamát jelentő

- hónapot római számmal /pl.: I., vagy VIII. stb./,
- évet, másfél, illetve két évet pedig arab számjeggyel 

/pl. : 1 ; 1,5; 2 ;/
kell feltüntetni.

Egy évet meghaladó, de 1 és fél évet el nem érő vagy azon 
túl 2 év alatti időtartam jelölése a teljes év arab szám
jegyével, a további hónapok- kötőjellel kiegészítve - ró- 
mai számmal történik. /Pl.: 1-IV./ "

A vezetői igazolványok bevonása esetén ugyancsak a 17. 
rovatba

- segédmotoros-kerékpár vezetőjétől való bevonást „S",
- a munkagép vagy a géperejű lassú jármű vezetőjével kap

csolatos ezen intézkedést „M",
- a hajtási engedélyekre nézve elrendelt bevonást „H" 
betűjellel - időtartam meghatározása nélkül - kell beje
gyezni. "

Ezen módosítás egyben a közlekedési igazgatási intézkedésekre 
nézve az iktatókönyvön kívül minden más „házi használatú" adat
gyűjtő vezetését feleslegessé teszi.

Jelen körlevél kiadása napján lép hatályba.

dély bevonására tett intézkedés esetén

Készült: 2,300 példányban
/ Dr. Berkes István / 
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