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ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 
KÖZRENDVÉDELMI ÉS KIKÉPZÉSI  HELYETTESÉNEK

0035 sz. utasítása

BM. budapesti és valamennyi megyei főosztály Vezetője 
rendőri Helyettesének,

Székhelyén.

Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő, hogy olyan hivatásos 
gépjárművezetők, akik évtizedeket töltöttek el szakmájukban, látásuk, 
hallásuk az idők folyamán meggyengült, vagy egyéb olyan fogyatékosság 
lépett fel náluk, ami a gépjárművezetői igazolvány végleges bevonását 
vonta maga után.
Ezen gépkocsivezetők nagy része hosszú éveken keresztül megállta helyét 
a közlekedésben és a józan alapos körültekintéssel való vezetés kö
vetkeztében súlyosabb közlekedési kihágást, vagy balesetet nem idé
zett elő.
A fentiek alapján ezen gépjárművezetők közül sokan tartották sérel
mesnek az igazolvány bevonását.
A fenti hiányosságok megszüntetése érdekében szükségessé vált a 
”BM. Gépjárművezetőket Felülvizsgáló Bizottság” felállítása, akinek 
feladata lesz - az összes körülmények figyelembe vételével - dönteni 
a gépjárművezetőknek a további közúti forgalomban való részvételével 
kapcsolatban.

I.
A fellebbezéssel kapcsolatos tudnivalók:
1. / Az a gépjárművezető, vagy gépjárművezető jelölt, akit a rendőr -

orvos egészségügyi szempontból gépjárművezetésre alkalmatlannak 
minősített, az elutasítástól számított 15 napon belül fellebbe
zéssel élhet a BM. Gépjárművezetőket Felülvizsgáló Bizottsághoz.

2. / A gépjárművezetők a felülvizsgálatra való kérelmüket kérvény for -
májában nyújtsák be a vizsgálatot elsőfokon lefolytató rendőror
vosnak, aki a kérvényhez csatolja a vizsgálat során keletkezett 
leleteket, amelyek az elutasítást indokolttá tették.
A rendőrorvos csak megfelelő szakorvosi kivizsgálás után, a meg
felelő leletek birtokában hozhat elutasító határozatot, /kivételt 
képeznek természeteseit az alkalmatlanság nyilvánvaló esetei, pl. 
végtagok hiánya stb./.
A rendőrorvos a kérelmet, valamint a hozzácsatolt leleteket kül
di meg a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztály veze
tőjének, Budapesten pedig a közlekedésrendészeti osztály vizsgáz
tató és nyilvántartó alosztályának. Itt az ügyirat iktatása után 
a fellebbezőt lepriorálják az OBNYH-nál, hogy volt-e nevezett 
veszélyeztetés miatt büntetve. Ezután a lakhely szerint illetékes 
bírságolási előadón keresztül megállapítandók a kérelmező közle
kedéssel kapcsolatos kihágásai /gyorshajtás, szeszesital fogyasz- 
tás, szabálytalan kanyarodás stb./. A fenti eljárások megtörtén
te után az ügyiratokhoz csatolni kell még a fellebbező bevont 
gépjárművezetői igazolványát mellékleteivel együtt és az összes 
ügyiratot a BM. Budapesti Főosztály Közlekedésrendészeti
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osztályának kell megküldeni /Bp.V. Zrínyi u, 4./.
5,/ A gépjárművezető jelölteknek az orvosi vizsgálaton való alkal

matlansága esetén az 1 pont szerint kell eljárni, azzal a különb- 
séggel, hogy ilyen esetben a priorálás, valamint a kihágásokkal 
kapcsolatos jegyzéket beszerezni, illegve csatolni nem kell.
A BM. Budapesti Főosztály Közlekedésrendészeti osztálya valameny- 
nyi fellebbezőt kiértesíti írásban, hogy mikor és hol jelenjen 
meg a bizottság előtt.
A bizottság döntése után a BM. Budapesti Főosztály Közlekedésren
dészeti osztálya a benyújtott kérelmeket mellékleteivel együtt 
visszaküldi a megküldő szervnek. A fellebbezőt a bizottság dönté
séről a felülvizsgálattól számított 8 napon belül írásban kell 
kiértesíteni az alábbi szöveg szerint:
a. /"Értesítem, hogy a BM. Gépjárművezetőket Felülvizsgáló Bizott -

sága gépjárművezetésre orvosi szempontból alkalmasnak minő
sítette . /Az esetleges megszorításokat fel kell tüntetni./

b. / Értesítem, hogy a BM. Gépjárművezetőket Felülvizsgáló Bizott -
sága orvosi szempontból ... miatt gép -
járművezetésre alkalmatlannak minősítette.
A BM. Gépjárművezetőket Felülvizsgáló Bizottság határozata 
ellen további fellebbezésnek helye nincs".

II.
Jövőben a gépjárművezetőknek orvosi szempontból való felülvizsgálá
sa az Egészségügyi Tudományos Tanácsnál megszűnik. A jelenleg folya
mattan lévő és az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz már megküldött 
fellebbezések felülvizsgálata még ott történik és annak döntése 
irányadó, azonban a fél ismételt fellebbezésére a jelen utasításom
ban foglaltakat kell alkalmazni a gépkocsivezetővel, vagy gépkocsi
vezető jelölttel szemben.
Felhívom utasításomban foglaltak maradéktalan végrehajtására.
Budapest, 1953. december hó 22.

Máté Mátyás s.k.
A kiadmány hiteléül r.alezredes

ORK vezetőjének
 /Hornok János/ helyettese,

r.hadnagy” 
BM.ORK Tük.vezető.
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