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BELÜGYMINISZTERÉNEK 
14/1976. (BK 5.) BM számú

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról 
szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 

végrehajtásáról.

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazga
tásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) végrehajtására — az ügy
körüket érintő kérdésekben az érdekelt minisz
terekkel egyetértésben — kiadom az alábbi

BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz
gatási ügyekben azok a járási (városi) rendőrka
pitányságok járnak  el első fokon, am elyek erre

 a R. hatálybalépése előtt engedélyt kaptak.

2. A R. 1. § (1) bekezdésének a) pontja  sze
rin ti további kijelöléshez kérni kell a BM Köz- 
biztonsági és Közlekedési Csoportfőnök előze- 

tes hozzájárulását.

u t a s í t á s a

u t a s í t á s t

3. A R. 11. § (3) bekezdésében, valam int a R. 
12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meg-
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határozott engedélyeket illetékességi terü letén  
— külön kijelölés nélkül is — a járási (városi) 
rendőrkapitányság, illetőleg Budapest terü letén  
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedés
rendészete Közlekedésszervezési és Igazgatási 
Osztálya adja ki.

4. M egkülönböztető jelzést adó készülékek 
felszerelésének, valam int több első fokú rendőr- 
hatóság terü leté t érintő közúti versenyek és 
egyéb rendezvények m egtartásának engedélye
zése a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közle
kedésrendészete, illetőleg a megyei rendőr-fő
kapitányság közlekedési osztálya vezetőjének 
hatáskörébe tartozik, kivéve a R. 11. § (5) be
kezdésében foglalt eseteket.

5. Több rendőr-főkapitányság terü leté t érintő 
közúti verseny vagy egyéb közúti rendezvény 
engedélyezése — az érin te tt megyei rendőr-fő
kapitányságokkal történő előzetes egyeztetés 
u tán  — az engedélyt kérő szerv székhelye sze
rin t illetékes a 4. pontban m eghatározott vezető 
hatáskörébe tartozik.

6. A 17 1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet 
62. § (3) bekezdésében m eghatározott intézke
désre — vezetői engedély visszavonás — a R. 
5. § (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt köz
úti közlekedési szabálysértések elbírálására ha
táskörrel rendelkező szabálysértési hatóság jo
gosult.

7. A szabálysértési hatóság a R. 5. § (3) és (4) 
bekezdése alapján a szabálysértési ügyben ho
zott m arasztaló határozatában — intézkedés
ként — rendeli el a vezetői engedélyek vagy 
igazolványok, illetve egyes járm űkategóriába 
tartozó gépjárm ű vezetésére szóló jogosultság 
egy hónaptól két évig terjedő időtartam ra tör
ténő visszavonását.

I.

JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSA 
ÉS VISSZAVONÁSA

Vezetői engedélyek és igazolványok

8. Vezetői engedélyt a Gépjárm űvezetői Vizs
gabizottság által m egküldött okmányok alapján 
a kérelmező állandó lakhelye szerint illetékes 
első fokú rendőrhatóság (a továbbiakban: rend
őrhatóság) adja ki.

9. A vezetői engedélyt — a vizsga időpont
jának feltüntetésével, aláírással, körbélyegző 
lenyom attál — arra a járm űkategóriára kell ki
állítani, am elyre a kérelmező sikeres vizsgát tett. 
Ha a vezetői engedéllyel rendelkező személy 
újabb járm űkategóriába tartozó gépjárm ű ve
zetésére tesz eredm ényes vizsgát, a m ár meg
lévő vezetői engedélyt az előzőeknek megfele
lően kell kiállítani.

10. A vezetői engedély érvényességi idejét a 
gépjárm űvezetők egészségi alkalmasságának 
orvosi m egállapításáról szóló 1/ 1976. (I. 16.) 
EüM számú rendelet 4. § (2) bekezdésének meg
felelően kell a vezetői engedélybe bejegyezni. 
Ezt a vezetői engedély kiadásakor a rendőrható
ság, későbbi érvényesítéskor pedig a hivatko
zott EüM rendelet 8. § (2) bekezdésében meg
határozott szerv végzi.

11. A vezetői engedélyt lehetőleg postán, a ján
lott küldem ényként kell megküldeni. Ha a kéz
besítés nem postán történik, a vezetői engedély 
átvételét aláírással igazoltatni kell. A vezetői 
engedélyt m eghatalm azott is átveheti.

12. A vezetői engedély „Korlátozások, ható
sági bejegyzések” című rovatába csak a rendőr- 
hatóság, az alkalmassági vizsgálatot végző or
vos, valam int a szakoktatók vonatkozásában az 
Autóközlekedési Tanintézet tehet bejegyzést.

13. Az orvosi alkalmassággal kapcsolatos kor
látozásokat a vezetői engedélybe — annak ki
adásakor — az „Alkalmassági vélem ény” alapján 
a rendőrhatóság jegyzi be.

14. T rabant-H ycomat vagy más hasonló mó
don átalakíto tt gépjárm űvek vezetőinél a veze
tői engedélybe az előírt korlátozást be kell ve
zetni. A Velorex típusú gépjárm űvek „A” vagy 
„B” járm űkategóriára k iállíto tt vezetői enge
déllyel vezethetők.

15. A vezetői engedély cseréjekor:
a) az 1970. január 1-e előtt vizsgázott gépjár

művezetők esetében be kell jegyezni az állás
vállalásra jogosultságot; 

b) az 1970. január 1-ig vizsgázott trak to r és 
mezőgazdasági vontatóvezetőknél egységesen 
„mezőgazdasági vontatóvezető” az 1970. január 
1-e u tán  vizsgázott személyeknél „mezőgazda- 
sági vontató nehéz pótkocsival”, a trak to rra  
vizsgázott személyeknél pedig „mezőgazdasági 
vontató könnyű pótkocsival” bejegyzést kell al
kalmazni a R. 2. § (1) bekezdése g) és h) pont
jainak megfelelően. E bejegyzéseket az 1964. 
augusztus 1-től 1976. január 10-ig kiadott veze
tői engedélyek kicserélésekor kell megtenni.

16. A vizsgalap alapján m inden gépjárm űve
zetőről az erre a célra rendszeresített nyilván
tartó  lapot kell kiállítani. A nyilvántartó  lapra 
a vezetői engedélybe bejegyzett korlátozásokat 
is fel kell jegyezni és azt a BM N yilvántartó 
Központ Lakcím és Közlekedési N yilvántartó 
Osztályának (a továbbiakban: Nyilvántartó)
kell felterjeszteni. Az időszakos vagy soron kí
vüli orvosi vizsgálat alkalm ával elrendelt kor
látozásokat az egészségügyi szerv értesítése alap
ján kell a N yilvántartóval közölni.

17. A „Nemzetközi vezetői engedély” annak 
adható ki, aki a R. 1. számú m ellékletének meg
felelő vezetői engedéllyel rendelkezik.
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18. A nemzetközi vezetői engedélyt kiadni 
csak a vezetői engedély adataival történő egyez
tetés u tán szabad és átvételét aláírással kell el
ism ertetni.

19. Ideiglenes vezetői engedély adható ki an
nak aki:

a) bejelenti, hogy vezetői engedélyét elvesz
te tte  vagy az megsemmisült és a nyilatkozatá
hoz csatolja a gépjárm űvezetésre való alkalm as
ságát tanúsító orvosi igazolást;

b) a külföldi hatóság által kiállíto tt vezetői
engedélyének cseréjét kéri, a rra  az időre, amíg 
az előírt vizsgát leteszi — orvosi igazolás csa
tolása esetén.

20. Az ideiglenes vezetői engedély kiadásához 
szükséges orvosi igazolást meg kell őrizni és a 
kiadásra kerülő új vezetői engedély érvényes
ségi idejét az abban fe ltün te te tt időponttól kell 
számítani.

21. A 19. pont a) alpontja szerint k iadott ide
iglenes vezetői engedély esetében a rendőrha
tóság a nyilatkozatban közölt adatokat nyolc 
napon belül a N yilvántartóval egyeztetni köte
les.

22. A vezetői engedély m egrongálódása ese
tén  — am ennyiben az adatok m egállapíthatók 
— a vezetői engedélyt azonnal ki lehet cserélni, 
ellenkező esetben az elveszett vezetői engedély
re  vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

23. Tanuló vezetői engedélyt lehet kiadni an
nak aki a külön jogszabályban m eghatározott 
feltételek megléte esetén engedélyt kapott a gép
járm űvezetés tanfolyam on kívüli tanulására. 
Tanfolyamon történő oktatás m ellett is adható ki 
tanuló vezetői engedély — a tanfolyam on való 
részvétel igazolása m ellett — ha az oktatást vég
ző személynél a külön jogszabályban m eghatá
rozott feltételek megvannak.

24. Ha a képzést a 2/1969. (II. 27.) KPM számú 
rendelet 5. § (1) bekezdésében m eghatározott 
hozzátartozó végzi a rokoni kapcsolatot az e 
célra rendszeresített nyom tatványon kell iga
zolni. A tanuló vezetői engedélyre te tt  20,— Ft 
értékű  illetékbélyeget érték telen íteni kell.

25. A m otorkerékpár vezetés tanulásához 
szükséges tanuló vezetői engedélyt a G épjárm ű- 
vezetői Vizsgabizottság adja a kérelmezőnek. 
Az e célra szükséges fej- és körbélyegzővel el
lá to tt valam int az a láírt nyom tatványokat el
számolási kötelezettséggel kell a G épjárm űve
zetői Vizsgabizottság rendelkezésére bocsátani.

26. A személygépkocsi és m otorkerékpár ve
zetésének tanulását lehetővé kell tenni a váro
sokba, illetőleg forgalmasabb útvonalakon is, ha 
azonban a körülm ények indokolttá teszik, egyes

útvonalakról a tanuló vezetői engedéllyel közle
kedőket ki lehet zárni. 

27. Járm űvezetői igazolványt annak a sze
m élynek lehet kiadni, aki külön jogszabályban 
m eghatározott járm űvezetői vizsgát te tt  (villa
mosra, trolibuszra) és ezt vizsgaokm ánnyal iga
zolja. A vezetői engedélyre vonatkozó rendelke
zéseket értelem szerűen a járm űvezetői igazol
ványokra is alkalmazni kell.

28. A külföldi vezetői engedélyt — kérelem re 
— m agyar vezetői engedélyre kell kicserélni az 
alábbiak szerint:

a) ha az alapvető adatok tekintetében megfe
lel a R. 1. számú m ellékletének, akkor a magyar 
vezetői engedélyt a rra  a járm űkategóriára kell 
kiállítani, am elyre a külföldi vezetői engedély 
jogosít: a jogosultság megszerzésének, valam int 
a vezetői engedély érvényességének időpontját 
az eredeti engedély alapján kell bejegyezni, ille
tőleg ha az érvényesség nem állapítható meg, 
a csere időpontjától szám ítva egy év időtartam 
ra  kell érvényesíteni.

b) ha nem felel meg a R. 1. számú mellékle
tének, úgy a R. 2. § (4) bekezdés c) pontjában 
előírt vizsga igazolása alapján kell a jogosult
ságot m egállapítani az eredeti vizsgaidőpont, va
lam int a belföldi egészségügyi szerv orvosa ál
tal m egállapított érvényességi idő bejegyzésé
vel;

c) ha a R. 1. számú m ellékletének megfelelő 
külföldi vezetői engedélyből, illetőleg hiteles 
fordításból kitűnik, hogy a járm űvezető állás
vállalásra is jogosult és az elrendelt pályaalkal
massági vizsgálaton megfelelt, ezt a jogot a ma
gyar vezetői engedélybe be kell jegyezni, vala
m int a nyilvántartó  lapon is rögzíteni kell;

d) a m agyar vezetői engedély kiadásával egy
idejűleg a külföldi vezetői engedélyt be kell 
vonni és azt — érvénytelenítés nélkül —

— külföldi állampolgár esetében irattározni 
kell és nem selejtezhető;

— m agyar állampolgár esetén fel kell terjesz
teni a N yilvántartónak.

29. Ha a külföldi állampolgár véglegesen el 
akarja  hagyni a M agyar Népköztársaság terü
letét, kérelm ére eredeti vezetői engedélyét visz- 
sza kell adni. A m agyar vezetői engedélyét egy
idejűleg be kell vonni és fel kell terjeszteni a 
Nyilvántartónak. 

30. A rendőr, ha intézkedése során megálla
pítja, hogy a külföldi hatóság által k iállíto tt ve
zetői engedély érvényessége m egszűnt, a vezetői 
engedély helyszíni elvételének szabályai sze
rin t köteles eljárni.

31. A külföldi hatóság által k iállíto tt vezetői 
engedéllyel rendelkező külföldi vagy magyar 
állampolgár az ország terü letére való belépésé-
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től szám ított egy évig jogosult a vezetésre, ha 
vezetői engedélye megfelel a R. 1. számú mel
lékletének, ellenkező esetben csak az országha
tártó l a lakásáig, illetve szálláshelyéig vezethet 
gépjárm űvet.

A vezetői engedély kiadásának feltételei

32. A közbiztonsági alkalmasságot a vezetői 
engedély kiállítása előtt a vizsgajelentkezési la
pon te tt nyilatkozat, alapján kell vizsgálni, két
ség esetén bűnügyi priorálás ú tján  kell megál
lapítani.

33. A 32. pontban m eghatározottak szerint kell 
eljárni akkor is, ha a vezetői engedélyt újabb 
járm űkategóriára érvényesítik.

34. A bűnügyi szervek által a letartóztato tt 
személytől elvett és a 10/1973. számú minisz
teri utasítás 23. pont (8) bekezdése alapján meg
küldött vezetői engedélyt — ha a R. 5. § (1) be
kezdésének d) illetőleg a (2) bekezdésének e) 
pontja alapján visszavonásának helye nincs — 
a fél jelentkezéséig ira ttá rb a  kell helyezni. A 
fél jelentkezésekor ellenőrizni kell, hogy veze
tői engedélyét vissza lehet-e adni.

A vezetői engedély visszavonása

35. Ha a rendőrhatóság tudom ást szerez a r
ról, hogy a vezetői engedéllyel rendelkező sze
m ély olyan betegségben szenved, amely alkal
matlanná. teheti a gépjárm űvezetésre a R. 4. § 
(6) bekezdése alapján elrendelheti a járm űvezető 
soron kívüli orvosi vizsgálatát és annak ered
m ényétől függően a R. 5. § (1) bekezdésének a) 
pontja  alapján dönt a vezetői engedély vissza
vonásáról.

36. Am ennyiben a gépjárm űvezetésre való al
kalm atlanság megszűnik, és ezt a tény t a já r
művezető h ite lt érdem lően igazolja a vezetői en
gedélyt vissza kell adni. A visszaadás tényét a 
határozatra rá  kell vezetni és postai kézbesítés 
esetén azt ajánlott küldem ényként kell m egkül
deni.

37. A R. 5. § (1) bekezdésének e) pontja  ese
tében az eljárás alá vont személynek új vezetői 
engedély csak egy év eltelte u tán  adható ki.

38. A rendőrhatósági felügyelet, vagy kitiltás 
esetén a kényszerintézkedést elrendelő hatóság, 
ha a vezetői engedély visszavonását is indokolt
nak tartja , erről határozatában rendelkezni kö
teles. Ilyen esetben a jogerős határozat egy pél
dányát meg kell küldeni a vezetői engedély 
visszavonására hatáskörrel rendelkező illetékes 
rendőrhatósághoz a visszavonás foganatosítá
sára.

39. Kényszergyógykezelés vagy kényszerel- 
vonó kezelés, illetve cselekvőképességet kizáró

vagy korlátozó gondnokság ala tt álló személy 
vezetői engedélyét haladéktalanul vissza kell 
vonni.

40. A R. 5. § (1) bekezdés f) pontja szerint a 
vezetői engedélyt a Gépjárm űvezetői Vizsgabi
zottság értesítése alapján kell visszavonni akkor, 
ha a sikertelen vizsga időpontjától számítva ha r
minc nap eltelt.

41. A R. 5. § (2) bekezdés a) pontjában felso
rolt közúti közlekedési szabálysértések m iatt 
indult eljárásban, a 21/1975. (BK 6.) BM számú 
utasítás végrehajtási utasításának rendelkezé
seit kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) ha a vezetői engedély (igazolvány) vissza
vonása előreláthatólag indokoltnak látszik, a 
szabálysértési előadó a feljelentés ik tatását kö
vetően öt m unkanapon belül köteles a tárgya
lásra szóló idézéseket kiküldeni;

b) a 6. pontban m eghatározott vezetői enge
dély visszavonása esetén a határozat ellen be
nyú jto tt fellebbezést — az ügy összes irataival 
együtt — haladéktalanul fel kell terjeszteni a 
másodfokú szabálysértési hatósághoz;

c) a másodfokú szabálysértési hatóság az ügyet 
legkésőbb 15 napon belül köteles elbírálni és a 
hozott határozatát az első fokú hatóságnak — az 
iratokkal együtt — további intézkedés végett 
megküldeni;

d) a vezetői engedély visszavonásával kapcso
latban az első és m ásodfokú szabálysértési ha
tóság m indenkor különös körültekintéssel, diffe
renciáltan (az elkövető szem élynek és cselekmé
nyének a közlekedés biztonságára veszélyessége 
m ellett az elkövető szociális és m unkahelyi kö
rülm ényeire is figyelemmel) járjon  el, főleg a 
gépjárm űvezetői m unkakörben foglalkoztatott 
és a foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen 
vezetői engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező 
elkövetők szabálysértésének elbírálása során.

42. Az első fokú szabálysértési határozatban 
a közlekedési igazgatási intézkedésre a követke- 
zőkképen kell rendelkezni:

a) ,,Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 5. 
§ (2) bekezdésének a) pontjában fo g la ltak  alap
ján  -i lakos ......................  sz.
vezetői engedélyének (igazolványának) .............
...............  év, . . . .  ...................  hó időtartam ra
történő visszavonását rendelem  el.

A határozat egy példányát — a visszavonás 
végrehajtására — az állandó lakóhely szerint
illetékes közlekedési hatóságnak ..........................
........... megküldöm.”
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b) „Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 5. §
(4) bekezdésében foglaltak a la p já n .......................
................... -i lakos ................................. sz. veze
tői engedélyébe b e je g y z e tt ....................... járm ű-
kategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére való
jogosultságának . . . . .....................  é v,
........... hó időtartam ra történő visszavonását
rendelem  el.

A határozat egy példányát — a visszavonás 
végrehajtására — az állandó lakóhely szerint
illetékes közlekedési hatóságnak ..........................
m egküldöm.”

43. A határozat indoklása u tán  az elkövető fi
gyelm ét fel kell hívni arra, hogy: a vezetői en
gedély (igazolvány), illetőleg a m eghatározott 
járm űkategóriába tartozó járm ű vezetésére való 
jogosultság visszavonása a határozat jogerőre 
emelkedését követően lép hatályba. A visszavo
nás időtartam a a vezetői engedélynek (igazol
ványnak) az illetékes közlekedési hatóságon tör
tén t leadása, illetve a jogosultság visszavonása 
bejegyzésének napjától veszi kezdetét.

44. Az első fokú szabálysértési hatóság veze
tői engedély visszavonását is elrendelő határo
zata am ennyiben a tárgyaláson jogerőre emel
kedik, a vezetői engedélyt a tárgyalás alkalm á
val el lehet venni és azt — a jogerős határozat 
egy példányával együtt — az illetékes rendőr- 
hatósághoz kell továbbítani.

45. Am ennyiben a tárgyaláson a határozat 
nem emelkedik jogerőre az első fokú szabály
sértési hatóság a közlekedési igazgatási intézke
dést is tartalm azó határozat egy példányát — 
jogerőre emelkedése u tán  — a vezetői engedély 
(igazolvány) visszavonása, illetőleg az egyes 
járm űkategóriába tartozó jogosultság visszavo
nására vonatkozó bejegyzés végrehajtás érdeké
ben — soron kívül — köteles m egküldeni a 
visszavonás végrehajtására illetékes rendőrha
tósághoz vagy az igazolványt kiállító KPM 
szervhez.

46. A gépjárm űvezetői (járművezetői) m unka
körben foglalkoztatott személy vezetői engedé
lyének visszavonásáról is rendelkező jogerős 
szabálysértési határozat egy példányát a m un
káltató szerv vezetőjének is meg kell küldeni.

47. A R. 5. § (1) bekezdésének d) pontja, ille
tőleg a R. 5. § (2) bekezdésének e) pontja sze
rin t visszavonásra akkor kerülhet sor, ha a gya
núsítottal a gyanúsítást közölték, nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe foglalták és erről a nyomozóha
tóság a visszavonásra illetékes rendőrhatóságot 
értesítette. A visszavonást elrendelő határozat 
egy példányát a bűnügyi iratokhoz való csato
lás céljából meg kell küldeni a nyomozóható
ságnak.

48. Ha a rendőrhatóság a vezetői engedélyt 
a R. 5. § (1) bekezdésének c) pontjára hivatko
zással a R. 3. § (5) bekezdésének c) pontja  alap
ján vonja vissza, a visszavonást a jogerős bírói 
ítéletben m eghatározott időtartam ra kell ki
mondani.

49. Nem kötelezhető újból gépjárm űvezetői 
vizsgára az a személy akit csak egyes járm ű- 
kategóriák vezetésétől tilto ttak  el,

50. Ha a bíróság jogerős bírói ítéletben alkal
m azta a járm űvezetéstől eltiltást és ezt megelő
zően a vezetői engedélyt a rendőrhatóság a R. 5. 
§ (1) bekezdésének d), illetőleg a (2) bekezdésé
nek c) pontja alapján m ár visszavonta, az eltelt 
időt a Btk. 52/B. § (2) bekezdésében m eghatá
rozottak szerint a járm űvezetéstől való eltiltás 
idejébe be kell számítani.

51. A vezetői engedély visszavonására vonat
kozó rendelkezéseket — a R-ben m eghatározott 
kivételek figyelem bevételével — a külföldi ha
tóság által k iállíto tt vezetői engedélyekre is al
kalm azni kell.

52. A R. 6. § (1) bekezdésének a), b) és c) pont
jában m eghatározott esetekben a vezetői enge
dély a helyszínen csak az alábbi feltételek  mel
le tt vehető el:

a) szeszesitaltól befolyásolt állapotban való 
járm űvezetés gyanúja m iatt, ha az intézkedő 
rendőr m egállapítását a vérvételt végző orvos 
klinikai vizsgálatának eredm énye is alátá
m asztja;

b) a vezetői engedély érvényességi határide
jének lejárta  m ia tt ha az érvénytelenség idő
tartam a a három  hónapot eléri vagy megha
ladja;

c) közúti közlekedési baleset okozása m iatt ha  
a baleset következtében egy vagy több személy 
a helyszínen m eghalt, vagy az elsődleges orvosi 
vélem ény szerint életveszélyes sérülést szenve
dett, illetőleg 7— 8 személy — közülük egy vagy 
több súlyosan m egsérült.

53. A rendőr a vezetői engedély helyszíni el
vétele esetén köteles az elvételt az erre rend
szeresített átvételi elismervényen igazolni és az 
alábbiak szerint eljárni:

a) az elvett vezetői engedélyt — kivéve az ér
vénytelenség m iatti elvételt — jelentésével egy
ü tt a nyomozás lefolytatására illetékes rendőr- 
hatósághoz terjessze fel;

b) az érvénytelenség m iatt elvett vezetői en
gedélyt a visszavonásra illetékes rendőrhatóság
hoz jelentésével együtt terjessze fel és egyben 
kezdeményezzen szabálysértési eljárást.

54. Ha a vezetői engedély érvénytelenségének 
időtartam a az egy hónapot nem halad ja  meg fi
gyelmeztetést, ha az egy hónapot m eghaladja, de
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a három  hónapot nem éri el a vezetői engedély 
elvétele nélkül helyszínbírságolást kell alkal
mazni.

55. Az érvénytelenség m egállapításakor az in
tézkedő rendőrnek az eljárás alá vont szem élyt 
fel kell szólítani arra, hogy időszakos orvosi 
vizsgálaton nyolc napon belül jelenjen meg és 
a vezetői engedélyét érvényesíttesse. Ha a ve
zetői engedély elvétele az 52. pont b) alpontja 
alapján történik  az eljárás alá vont szem élyt 
a rra  kell figyelm eztetni, hogy alkalm asságának 
orvosi igazolásával — vezetői engedélyéért — 
nyolc napon belül a lakóhelye szerint illetékes 
rendőrhatóságnál jelenjen meg.

56. A nyomozás lefolytatására illetékes rend
őrhatóság — alakszerű határozat nélkül, az 
ügyiraton — nyolc napon belül határoz:

a) ha az elvétel nem indokolt a visszaadásról;

b) jogszerű elvételnél a visszavonásra illeté
kes rendőrhatósághoz történő megküldéséről.

57. Az 56. pont szerint eljáró rendőrhatóság:

a) ha az elvett vezetői engedély visszaadását 
rendeli el, azt postán küldje meg az eljárás alá 
vont személynek;

b) ha a visszavonást ta rtja  indokoltnak az el
v e tt vezetői engedélyt a visszavonásra illetékes 
rendőrhatósághoz a 47. pontban m eghatározot
tak szerint küldje meg.

58. Aki az érvénytelenség m iatt elvett vezetői 
engedélyéért alkalm asságának orvosi igazolásá
val az illetékes rendőrhatóságnál nyolc napon 
belül megjelenik, annak a vezetői engedélyét 
vissza kell adni és kötelezni kell az érvényesí
tés bejegyeztetésére.

59. Annak, aki vezetői engedélyéért az 58. 
pontban m eghatározott igazolással és idő tarta
mon belül nem jelenik meg, vezetői engedélyét 
postán meg kell küldeni egyben határozatilag el 
kell rendelni az 1/1976. (I. 16.) EüM számú ren 
delet 4. § (1) bekezdése alapján az időszakos 
orvosi vizsgálatát.

II.

A GÉPJÁRMÜVEK HATÓSÁGI 
ENGEDÉLYÉNEK, JELZÉSÉNEK KIADÁSA 

ÉS VISSZAVONÁSA

A hatósági engedély és jelzés kiadása

60. A hatósági engedély a gépjárm ű forga- 
lom bantartásának jogszerűségét tanúsítja, hasz
nálati illetőleg tulajdonjogot nem igazol.

61. Egy gépjárm űnek egyidejűleg legfeljebb 
két személy lehet az üzem bentartója, egyenlő

jogokkal és kötelezettségekkel. A forgalmi en
gedélybe mindegyik üzem bentartó adatait be 
kell vezetni.

62. A gépjárm ű üzem bentartói jogosultság 
megszerzésének jogszerűségét a forgalmi enge
dély és rendszám tábla első ízben történő kiadá
sakor (első forgalomba helyezéskor) az alábbi 
okmányok valam elyikével kell igazolni:

a) gépjárm űvek kereskedelm i értékesítésére 
jogosult vállalat, szövetkezet számlája, illetve 
nagykereskedelm i vállalat szám lakivonata;

b) külföldről behozott gépjárm űveknél a vám 
hatóság igazolása;

c) árverési jegyzőkönyv;

d) gyártó vállalat, szövetkezet számlája;

e) vagyonjogi per esetén jogerős bírói ítélet 
vagy végzés;

f) ajándékozást igazoló okirat;

g) hagyaték átadó végzés;

h) adásvételi szerződés az a)—g) pontban meg
határozott okmányok valamelyikével.

63. A gépjárm ű ism ételt forgalombahelyezé- 
sekor az üzem bentartói jogosultságot az alábbi 
okmányok valam elyikével kell igazolni:

a) személyi tulajdonba lévő gépjárm űnél
— a gépjárm ű forgalmi engedély;
— forgalomból kitiltási határozat;
— forgalomból kivonást elrendelő határozat 

(forgalmi engedély hiánya esetén);

— ha az ism ételt forgalomba helyezés az 
üzem bentartói jogosultság átírásával já r együtt 
a R. 9. § (2) bekezdésében m eghatározott ny ila t
kozat és az előző három  okm ány valam elyike;

b) közülettől személyi tulajdonba kerü lt gép
járm űnél a használt gépjárm űvek értékesítésére 
feljogosított vállalat, szövetkezet számlája, és az 
eredeti üzem bentartói jogosultságot igazoló ok
irat.

64. Műszaki alkalmassági igazolás szükséges 
ha:

a) új forgalmi engedélyt és rendszám táblát 
adnak ki azért, m ert a korábbi forgalmi enge
délyt és rendszám táblát a rendőrhatóság — bár
m ely okból — visszavonta;

b) korábbi forgalmi engedélyt és rendszám - 
táb lát adnak vissza olyan esetben amikor a já r
m ű nem  megfelelő műszaki állapota m iatt, vagy 
az üzem bentartó kérelm ére tö rtén t a visszavo
nás, illetőleg azért m ert az érvényességi ha tá r
idő lejárt.
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65. A 64. pontban foglaltak vonatkozásában 
igazolásként a KPM Autófelügyelet m inősítését 
kell elfogadni.

66. A forgalmi engedély és rendszám tábla ki
adásához a R. 7. § (3) bekezdésének c) pontjá
ban m egkívánt igazolások az a lábbiak .

a) a közületi szerv személygépkocsija részére 
üzem bentartási engedély és a KPM Autófelü
gyelet külön igazolása;

— közületi tulajdonban lévő forgalomból ki
vont személygépkocsi másik közületi szerv ré 
szére történő átadása és üzembehelyezése ese
tén  ha a személygépkocsit nem az a rra  kijelölt 
vállalattól, vagy szövetkezettől vásárolták;

— általános célú személygépkocsi szolgáltató 
személygépkocsivá, illetve szolgáltató személy- 
gépkocsi általános célúvá történő átm inősítése
kor;

— állami vállalat vagy szövetkezet összevo
nása esetén;

b) a megyei egészségügyi szakigazgatási szerv 
írásbeli engedélye a Trabant-H ycom at személy- 
gépkocsi hatósági engedélyének és jelzésének 
kiadásához, illetve az üzem bentartói jogosult
ság 5 éven belül történő átírásához;

c) a KPM Autófelügyelet engedélye az alkat
részekből összeállított gépjárm űre, pótkocsira, 
utánfutóra, illetőleg a gépjárm ű jellegének meg
változtatása esetén;

d) a helyi tanács szakigazgatási szervének iga
zolása a 26/1972. (XII. 29.) MÉM számú rende
let 6. § (1) bekezdésében m eghatározottak sze
rin ti mezőgazdasági vontatóra.

67. A gépjárm űvekre a 2/1972. (V. 30.) BM 
számú rendeletben, a  2/1974. belügym iniszté
rium i állam titkári utasításban és az 50—8/4/1974. 
számú csoportfőnöki utasításban m eghatározott 
rendszám táblákat kell kiadni.

68. Vám előjegyzésben kezelt gépjárm űre az 
ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táb
lát a vámhatóság által kiadott okm ányok alap
ján  a Budapesti Rendőr-főkapitánvság Közle
kedésrendészete Közlekedésszervezési és Igaz
gatási Osztálya adja ki.

69. A vám előjegyzésben kezelt gépjárm űre ki
adott ideiglenes forgalmi engedély és rendszám- 
tábla a kiadás évének utolsó napjáig érvényes.

70. A vám előjegyzésben kezelt gépjárm ű for
galmi engedélyébe a 4/1967. (XII. 23.) PM—KkM 
együttes rendelet 55. § (8) bekezdése alapján be 
kell jegyezni:

,,A gépjárm ű csak a MNB és a VPOP engedé
lyével idegeníthető el, használatra m ásnak át 
nem  adható.”

71. M agyarország terü leté t véglegesen elha
gyó — külképviseletek, illetve külföldi állam
polgárok által üzem bentarto tt — gépjárm űvek
re a m agyar rendszám tábla helyett az ideiglenes 
forgalmi engedélyt és rendszám táblát egy hó
napi időtartam ra a 68. pontban m eghatározott 
rendőrhatóság adja ki. Ha a gépjárm ű telephe
lye nem Budapesten van, a m agyar forgalmi 
engedélyt és rendszám táblát a telephely sze
rin t illetékes rendőrhatóságnál kell leadni. A ki
vonás bejegyzése u tán  a forgalmi engedélyt visz- 
sza keli adni. Az illetékes rendőrhatóság — az 
üzem bentartó kérésére — az ideiglenes forgalmi 
engedély és rendszám tábla kiváltása céljából egy 
alkalom ra szóló forgalmi engedélyt ad ki, Buda
pest úticéllal.

72. Kísérlet vagy kipróbálás céljából — 6 hó
napos időtartam ra — ideiglenes forgalm i enge
délyt és rendszám táblát lehet kiadni:

a) gépjárm ű gyártó vállalatnak;

b) állami vagy szövetkezeti tulajdonban lévő 
gépjárm ű javító vállalatnak és kutató  intézet
nek;

c) önálló iparengedéllyel rendelkező autó-m o- 
torszerelő kisiparosnak;

d) új gépjárm űvek értékesítésére jogosult vál
lalatnak, szövetkezetnek;

e) a KPM Autófelügyeletnek.

73. A kísérlet vagy kipróbálás céljából ideig
lenes forgalmi engedéllyel és rendszám táblával 
ellátott gépjárm űvek üzem bentartóinak „Indí
tási napló”-t kell kiadni. A gépjárm űvek csak az 
ideiglenes forgalm i engedélyben feltün te te tt 
korlátozások m egtartása m ellett vehetnek  részt 
a közúti forgalomban. Korlátozások alóli m en
tesítést — rendkívüli és indokolt esetekben — 
a kérelmező telephelye szerint illetékes első fokú 
rendőrhatóság adhat.

74. A kísérlet vagy kipróbálás céljából kiadott 
ideiglenes forgalm i engedélyt és rendszám táb
lát az üzem bentartó az érvényességi határidőn 
belül különböző gépjárműveken is használhatja.

75. Az elveszett vagy m egrongálódott rend
szám tábla helyett az üzem bentartó bejelenté
sére ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám- 
táb lát kell kiadni. Az üzem bentartói jogosult
ságot a kérelmező a forgalmi engedéllyel köte
les igazolni. A forgalmi engedélyt — az adatok 
ellenőrzése u tán  — az ideiglenes forgalm i enge
déllyel és rendszám táblával együtt vissza kell 
adni.

76. Az elveszett rendszám tábla pótlásáról — 
újbóli legyártásáról — a BM Központi Anyag
szertár ú tján  kell gondoskodni.

77. Az ideiglenes forgalmi engedélyt és rend
szám táblát 6 hónapi időtartam ra kell kiadni, k i-
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véve ha az érvényességi határidő előbb lejár. Ha 
a rendszám táblát 6 hónapon belül pótolni nem 
lehet, az érvényességi időt az ideiglenes forgal
mi engedélyben meg kell hosszabbítani.

78. A KPM A utófelügyelet által kiadott vizs
gára szóló ,,berendelést” egy alkalom ra szóló 
forgalmi engedélyként kell elfogadni.

79. Más szerveket (beléptető vám hivatal, hasz
nált gépjárm űvek értékesítésére feljogosított 
vállalat, szövetkezet) a R. hatálybalépése előtt 
használt ,,útvonal engedélyek” helyett az ille
tékes rendőrhatóság lát el a R. 8. számú m ellék
letében m eghatározott egy alkalom ra szóló for
galmi engedély nyom tatvánnyal.

80. Az új gépkocsik, m otorkerékpárok ható
sági engedéllyel és jelzéssel történő értékesíté
sére szóló engedélyt az értékesítést végző válla
lat, szövetkezet telephelye szerint illetékes m e
gyei rendőr-főkapitányság közlekedési osztályá
nak, illetőleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészetének vezetője adja meg.

Forgalmi engedély és rendszámtábla

81. A forgalmi engedély érvényességének ha
táridejé t — első forgalombahelyezéskor — a 
forgalmi engedély „hivatalos feljegyzések” című 
rovatába be kell jegyezni.

82. A forgalmi engedélybe bejegyzést a kiállí
tó hatóság az érvényesség tekintetében a KPM 
Autófelügyelete és ezen kívül — külön rendel
kezésben m eghatározott módon és keretek  kö
zött — a fegyveres erők és fegyveres testü letek  
illetékes szervei végezhetnek.

83. Az elveszett vagy oly módon megrongáló
dott forgalmi engedély helyett amelyből az ér
vényességi idő nem állapítható meg, és a KPM 
Autófelügyelet igazolását bem utatni nem  tud 
ják, a m ásodlatot ki kell adni azzal a bejegyzés
sel, hogy az csak a műszaki vizsga „alkalm as” 
m inősítése alapján érvényes.

A gépjármű üzembentartói jogosultság átírása

84. Az üzem bentartói jogosultság átszállását 
igazoló nyilatkozatot az iratokhoz kell csatolni. 
Egyéb okiratokat az ügyféltől elvenni nem  sza
bad, hanem  azok megnevezését, számát, ik tató
szám át kell az ügyiraton feljegyezni.

85. Adásvételi szerződés az üzem bentartói jo
gosultság átszállását igazoló nyilatkozatot nem 
helyettesíti.

86. A közületi szerv általános célú vagy szolgál
tató  személygépkocsijának hatósági engedéllyel 
és jelzéssel történő átszállásához a KPM Autó
felügyelet külön igazolása szükséges.

87. A R. 9. § (3) bekezdése esetén a követke
zők szerint kell eljárni:

a) az új üzem bentartót határozatban — h a tá r
idő kitűzésével — fel kell szólítani az üzem ben
tartó i jogosultság átírására;

b) a határidő eredm énytelen eltelte u tán  a 
kényszerátírást határozatban el kell rendelni;

c) a határozat jogerőre emelkedése u tán  az á t
írást el kell végezni és erről a régi üzem ben
tartó t, valam int az Illetékkiszabási H ivatalt a 
határozat egy példányának megküldésével é r
tesíteni kell.

A forgalmi engedély és rendszámtábla 
visszavonása

88. A visszavont rendszám táblát a visszavo
nást követő egy év elteltével — a R. 10. § (1) be
kezdésének b) és a (2) bekezdésének b) pontjá
ban foglalt eseteket kivéve — selejtezni kell.

89. A R. 10. § (1) bekezdésének a) és b) pontja 
alapján visszavont forgalmi engedély és rend
szám tábla helyett ú ja t kiadni illetőleg azt visz- 
szaadni egy éven belül nem lehet, a visszavo
nás időtartam a azonban a két évet nem halad
hatja  meg.

90. Közös üzem eltetésben lévő gépjárm űvek 
forgalmi engedélyét és rendszám tábláját a R. 10. 
§ (1) bekezdésének b) és (2) bekezdésének b) 
pontja alapján visszavonni nem  lehet.

91. Ha a visszavonás időtartam án belül a gép
járm ű üzem bentartójának személyében változás 
áll be, a forgalmi engedélyt és a rendszám táblát 
ki kell adni. Ilyenkor a 64. pont b) alpontjában 
előírt műszaki vizsgát nem  kell megkövetelni.

92. A hatósági engedély érvénytelensége ese
tén  a forgalmi engedélyt és a rendszám táblát a 
gépjárm ű műszaki alkalm asságának igazolásáig 
kell visszavonni.

93. A forgalmi engedélynek és rendszám táb
lának az üzem bentartó (üzem bentartók) kérel
m ére történő visszavonásakor a kérelmezőt nyi
latkoztatni kell a visszavonás várható idő tarta
máról. Am ennyiben nyilatkozni nem tud, vagy 
egy évnél hosszabb időt határoz meg, a vissza
vonást tartalm azó határozatban fel kell hívni a 
figyelm ét arra, hogy a rendszám tábla egy év 
után  selejtezésre kerül.

94. A selejtezést követő forgalombahelyezés 
során az elvesztett vagy m egrongálódott rend
szám tábla pótlása esetére m eghatározott eljá
rást kell alkalmazni.

95. Közös üzem eltetésben lévő gépjárm ű for
galmi engedélyét és rendszám tábláját az üzem-
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bentartók együttes kérelm e alapján lehet csak 
visszavonni.

96. Ha a forgalmi engedély elveszett és az 
üzem bentartó (üzembentartók) a forgalmi enge
dély és rendszám tábla visszavonását kéri, a p ri
orálás u tán k iállíto tt forgalmi engedély másod
latba kell bejegyezni a forgalmi engedély és a 
rendszám tábla visszavonásának tényét. A for
galmi engedély m ásodlatot az üzem bentartónak 
vissza kell adni. Az üzem bentartó az ily módon 
forgalomból kivont gépjárm ű újbóli forgalomba- 
helyezését — a kivonás időtartam ától függően 
— csak akkor kérheti, ha a gépjárm ű műszaki 
alkalm asságát a KPM A utófelügyelet által kiál
líto tt okirattal vagy „alkalm as” minősítéssel iga
zolni tudja.

97. Amennyiben a rendszám tábla elveszett és 
az üzem bentartó a gépjárm ű forgalomból való 
kivonását kéri, ism ételt forgalombahelyezéskor 
részére ideiglenes forgalmi engedélyt és rend
szám táblát kell kiadni és ekkor kell intézkedni 
az elveszett rendszám tábla újbóli legyártása 
iránt.

98. A R. 10. § (1) bekezdésének b) pontja és a 
10. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a for
galmi engedély és rendszám tábla visszavonásá
ra  csak a szabálysértési hatóság határozatának 
jogerőre emelkedése és annak a visszavonásra 
hatáskörrel rendelkező rendőrhatósághoz tör
tén t megküldése u tán  kerülhet sor.

99. Az intézkedő rendőr a R. 10. § (3) bekez
désének b) és c) pontja alapján a forgalmi enge
délyt és rendszám táblát a helyszínen csak akkor 
veheti el ha

a) a hatósági engedély érvénytelenségének 
időtartam a az egy hónapot eléri vagy megha
ladja; ha az egy hónapot nem haladja meg, hely
színi bírságot kell alkalmazni és nyom atékosan 
fel kell hívni az üzem bentartó figyelm ét a m ű
szaki vizsgálaton való haladéktalan megje
lenésre ;

b) a gépjárm ű üzemi fékje üzem képtelen;

c) a gumik futófelületeinek bordázata a 23/ 
1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet 22. § (3) 
bekezdésében m eghatározott minimális értéket 
nem éri el;

d) a gépjárm ű korm ányberendezése olyan m ű
szaki állapotban van, hogy a járm ű közúti for
galomban való részvétele közvetlen baleseti ve
széllyel jár.

100. A helyszínen elvett forgalmi engedély és 
rendszám tábla visszavonásáról, az illetékes rend
őrhatósághoz való beérkezését követő 8 napon 
belül keli dönteni.

III.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó 
készülékek felszerelésének engedélyezése

101. A R. 11. § (2) bekezdésében foglalt felté
telek szigorú m egtartásával m egkülönböztető 
jelzések felszerelése engedélyezhető:

a) az állami tűzoltóság — kivéve a BM TOP 
üzem eltetésében lévő gépjárm űveket — tűzol
tási és kárelhárítási célokat szolgáló tűzoltás ve
zetői és különleges (gépjárműfecskendő, gépe- 
zetes létra, stb.) tűzoltó gépjárm űveire, vala
m int az önkéntes és vállalati tűzoltóság külön
leges tűzoltó gépjárm űveire;

b) az Országos Mentőszolgálat, valam int más 
szervek életm entési feladatokat ellátó járm ű
veire, ha azokat kizárólag ebből a célból üze
m eltetik.

102. Az 1976. évi június hó 30. napjáig hatá
rozatban vissza kell vonni és a gépjárm ű for
galmi engedélyében hatály talanítani kell mind
azon engedélyeket, amelyek a 101. pontban fog
laltaktól. eltérően kerültek  kiadásra.

103. M egkülönböztető jelzések felszerelésének 
engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos 
eljárás a következő:

a) a m egkülönböztető fény- és hangjelzés fel
szerelésének engedélyezése a 4. pontban meg
határozott rendőrhatóság hatáskörébe tartozik, 
az engedély m egadásáról határozatot kell hozni;

b) a megkülönböztető jelzésekkel felszerelt 
gépjárm űvek ny ilvántartását — a Belügymi
nisztérium, a Honvédelmi M inisztérium , és a 
BM TOP gépjárm űvei kivételével — a megyei 
rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya (Bu
dapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendé
szete) végzi és arró l értesíti a N yilvántartót. Ez 
a kötelezettség a 102. pontban foglaltak telje
sítése u tán  a R. hatálybalépése előtt k iadott en
gedélyekre is vonatkozik;

c) a megkülönböztető jelzések felszerelésének 
engedélyezését a gépjárm ű forgalmi engedélyébe 
is be kell jegyezni az alábbiak szerint:
,,A gépjárm űre a megkülönböztető jelzések fel
szerelését a ................... / 19 ........................  számú
határozat engedélyezi.
......................... .., 1 9 ................hó . . . .  n.

a lá írás”

104. Figyelm eztető jelzés felszerelésének en
gedélyezése az alábbiak szerint tö rtén ik :

a) a figyelmeztető jelzés felszerelését a 3. pont
ban m eghatározott rendőrhatóság határozatban 
engedélyezi;
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b) az engedélyezést a járm ű, gépjárm ű iga
zoló lapjába, illetőleg forgalmi engedélyébe a 
103. pont c) alpontjában foglaltak értelem szerű 
alkalmazásával be kell jegyezni;

c) a R. megjelenése előtt — engedély nélkül 
— felszerelt figyelmeztető jelzésekre az enge
dély a jogosultság igazolása m ellett utólag meg
adható.

Gépjárművekre vonatkozó egyéb engedélyek

105. A reklám  céljára szolgáló eszközök hasz
nálatát a 3. pontban m eghatározott rendőrható
ság határozatban engedélyezi.

106. Közutakon versenyt csak az illetékes 
sport szövetségek (Magyar Autóklub Sportbi
zottsága, M agyar Motoros Sportszövetség, Ter
m észetbarát Szövetség Országos Motoros Bi
zottsága —- OMB — M agyar K erékpáros Szö
vetség, stb.) jóváhagyásával ellátott versenyki
írás alapján lehet engedélyezni. Az engedélyt 
a 3., 4. és 5. pontban m eghatározott rendőrha
tóság határozatban adja meg.

107. Háztömbkörüli m otorkerékpár és gépko
csi verseny rendezésére — biztonsági okból — 
engedélyt kiadni nem lehet.

Ideiglenes forgalomkorlátozás

108. A rendőrhatóság az ideiglenes forgalom- 
korlátozást azonnali intézkedésként vagy elő
zetes terv  alapján rendelheti el.

109. Azonnali intézkedésként elrendelt ideig
lenes forgalomkorlátozás esetén az alábbiak sze
r in t kell eljárni:

a) az intézkedések elrendelése az intézkedő 
rendőr, illetve a helyszínre kiszálló rendőri 
(tűzoltó) egység parancsnokának a feladata;

b) az intézkedést — a lehetőséghez képest — 
rendőrök hajtsák  végre, szükség esetén közúti 
jelzőtáblákat is lehet alkalmazni;

c) ideiglenes forgalom korlátozást kiváltó ese
m ény színhelyétől 150— 150, — illetve autópá
lyán  300—300 — m éterre sebességkorlátozást 
kell elrendelni:

— lakott terü leten  belül 40 km/ó,

— lakott terü leten  kívül 80 km/ó, 60 km/ó, 40 
km /ó,

— autópályán 100 km/ó, 80 km/ó, 60 km/ó, 
sebességkorlátozást jelző táblák kihelyezésével;

d) a forgalomkorlátozásról értesíteni kell a 
területileg é rin te tt tömegközlekedési vállalatot, 
a szükséges intézkedés m egtétele céljából;

e) a forgalom biztonságos elvezetésére terelő- 
u ta t kell kijelölni. A terelőúton az ideiglenesen

kialakított forgalmi rendet zavaró jelzőtáblákat 
le kell takarn i és a jelzőlám pákat ki kell kap
csolni.

110. Az előre tervezett ideiglenes forgalom- 
korlátozás esetén az alábbiak szerint kell el
járn i:

a) az ideiglenes forgalomkorlátozás elrende
lése előtt részletes tervet kell készíteni a lebo
nyolítás módjáról. A tervben meg kell határozni 
a szükséges létszámot, a kihelyezendő jelzőtáb
lák. fa jtá já t és mennyiségét, a kihelyezés mód
ját, időtartam át. A tervet — a delegációk és a 
néphadsereg egységei vonulási ú tjának  biztosí
tása kivételével — a területileg illetékes tanács 
szakigazgatási szervével, illetőleg am ennyiben 
a tervezett forgalomkorlátozás országos közutat 
is érin t a KPM illetékes útügyi szervével is 
egyeztetni kell;

b) a kialakított és egyeztetett terv  alapján 
határozatot kell hozni — a delegációk és a nép
hadsereg egységei vonulási ú tjának  biztosítása 
kivételével — az ideiglenes forgalomkorlátozás
ról.
A határozatnak tartalm aznia kell az ideiglenes 
forgalomkorlátozás idejét, helyét, indokát, a ki
jelölt terelőútvonalakat. Pl.:

„ H a t á r o z a t

Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 13. § (1) 
bekezdése alapján 1976. m ájus 1-én 07 h-tó l 16
h-ig forgalomkorlátozást rendelek e l ...................
útvonalon (útvonalakon) a m ájus 1-i felvonu
lás biztosítása érdekében az alábbiak szerint ...

Budapest, 1 9 ....................... h ó ........... .. n.

aláírás”

c) az ideiglenes forgalomkorlátozás elrende
léséről szóló határozatot — intézkedés végett — 
meg kell küldeni a területileg illetékes tanács 
szakigazgatási szervének valam int tudom ásulvé
tel végett az ideiglenes forgalomkorlátozással 
és eltereléssel é rin te tt tömegközlekedési válla
latoknak. A határozatban fel kell tüntetn i, hogy 
m ilyen közúti jelzőtáblák szükségesek;

d) ha sebességkorlátozás elrendelése szüksé
ges, annak m értékére a 109. pont c) alpontjában 
foglaltak az irányadók.

111. A forgalom elterelésére nem közúti forga
lom céljára szolgáló közterületet igénybe venni 
csak olyan esetben szabad, ha a forgalom elte
relésére más mód nincs. Ehhez előzetes tervet 
kell készíteni és a közterület felügyeletét gya
korló illetékes hatóság engedélyét is be kell sze
rezni. A forgalom elterelésére parkot, vagy m ű
emlék jellegű terü lete t igénybe venni nem sza
bad.
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IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

112. A vezetői engedélyeket és a járm űvezetői 
igazolványokat ellenőrző lapok nélkül kell ki
adni és az ellenőrző lapokat meg kell semmisí
teni. Az ellenőrző lap visszavonásáról szóló ha
tározatokat és bevont ellenőrző lapokat selej
tezni kell.

113. A szabálysértési hatóságok vezetői enge
dély visszavonási jogkörük gyakorlását 1976. év 
m ájus hó 1. napjától kezdjék meg, és azt — 
am ennyiben szabálysértési tárgyalásra még nem 
kerü lt sor — a folyam atban lévő ügyekben is 
alkalmazzák.

114. Az 1/1975. (II. 5.) KPM —BM számú egy
ü ttes rendelettel hatályon kívül helyezett 2/ 
1962. (IX. 29.) BM—KPM együttes rendelet 
alapján eddig végzett forgalomszervezési felada
tok útügyi hatóságnak történő átadását a közúti 
forgalmi rend kialakításáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 2/1976. (II. 29.) KPM számú 
rendeletnek megfelelően 1976. év m ájus hó 1. 
napjáig kell befejezni.

115. A 76. pontban m eghatározott elveszett 
rendszám tábla újbóli legyártásának megszerve
zéséről és az ideiglenes rendszám táblák szük
séges számban történő legyártásáról 1976. de
cember hó 31-ig kell gondoskodni. Addig a je
lenlegi gyakorlat szerint kell eljárni.

Illetékek és díjak

116. Az illetékeket és d íjakat — újabb rendel
kezésig a 28/1973. (IX. 7.) PM számú rendelet
tel módosított 11/1966. (VI. 29.) PM számú ren 
deletben és az 1/1969. (III. 7.) BM—KPM  számú 
együttes rendeletben foglaltak szerint kell meg- 
állapítatni. Az illetékbélyegeket a 11/1966. (VI. 
29.) PM számú rendelet 169. § (2) bekezdésének 
megfelelően kell értékteleníteni.

117. A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz
gatási eljárásban hozott határozat végrehajtása 
az 1957. évi IV. tv. 77. §-a alapján 5 000,— Ft-ig  
terjedő pénzbírság kiszabásával is kikényszerít
hető. A határozatban kiszabott pénzbírságot ille
tékbélyegben kell leróvatni.

Hatálybalépés

118. Az utasítás a megjelenése napján  lép ha
tályba és ezzel egyidejűleg a 7/1967. számú bel
ügym iniszteri és a 2/1972. számú belügyminisz
ter-helyettesi utasítások hatályukat vesztik.

119. A BM Közbiztonsági és Közlekedési cso
portfőnök a rendőrhatósági közúti közlekedési

igazgatással kapcsolatosan korábban kiadott ren
delkezéseit vizsgálja felül, illetőleg utasításom 
nak megfelelően módosítsa, vagy hatály tala
nítsa.

Körösi György s. k.,
rendőr vezérőrnagy 
m iniszterhelyettes


