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Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
2/1980. (VII. 31.) BM számú 

rendelete
a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról 

szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 
módosításáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazga
tásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendeletet 
(a továbbiakban: R) a közlekedés- és postaügyi 
m iniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő 
kérdésekben az érdekelt m iniszterekkel egyet
értésben az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A R. 1. §-ának (1) bekezdésében a megyei 
rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának 
elnevezése közbiztonsági és közlekedési osztály
ra változik, a (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(2) Eljárásra az a rendőrhatóság illetékes, 
amelynek területén az ügyfél állandó lakóhelye

(székhelye, telephelye) van, vagy ahol az ügy
fél ideiglenes bejelentésének tartam a a három 
hónapot m eghaladja.”

2 .  §

A R. 2. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép és az (1) 
bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:

(Járm űvet a közúti forgalomban csak az 
alábbi vezetői engedéllyel, illetőleg igazol
vánnyal szabad vezetni:)

,,i) villamost, trolibuszt az I., illetve a II. 
járm űkategóriára érvényesített járm űvezetői 
igazolvánnyal;

j) lassú járm űvet bárm ely járm űkategóriára 
érvényesített vezetői engedéllyel, vagy lassújár
mű-vezetői igazolvánnyal;

k) segédmotoros kerékpárt valam int állati 
erővel vont járm űvet bárm ely járm űkategóriára 
érvényesített vezetői engedéllyel, lassújárm ű
vezetői, vagy e járm űkategóriákra szóló vezetői, 
illetőleg hajtói igazolvánnyal.”

3.  §

A R. 3. §-ának (3)—(6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

ÁB T L - 4.2-10-21/14/1980 /1

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M H I V A T A L O S  L A P J A



58 1980. augusz tu s 18. BELÜ G Y I KÖZLÖNY 8. szám

„(3) Az „E” és különleges járm űkategóriába 
tartozó járm ű vezetésére csak a 20. életévét be
tö ltö tt személy, a „D” járm űkategóriába tartozó 
járm ű vezetésére pedig — ha jogszabály más
ként nem  rendelkezik — csak a 21. életévét 
betöltött személy kaphat vezetői engedélyt. A 
fegyveres erők sorállományú tagjaira külön 
rendelkezések vonatkoznak.

(4) Lassú járm űre szóló vezetői igazolvány 
adható ki annak a 16. életévét betöltött személy
nek, aki a lassújárm ű-vezetői vizsgán megfe
lelt.

(5) Segédmotoros kerékpárra, valam int állati 
erővel vont járm űre vezetői, illetőleg hajtói 
igazolvány adható ki annak a 14. életévét be
tö ltö tt személynek, aki e járm ű vezetői vizsgá
ján megfelelt.

(6) E rendelet alkalmazása során közbizton
sági szempontból alkalm atlannak kell tekinteni 
azt a személyt:

a) aki ellen állam elleni, illetőleg az emberi
ség elleni bűncselekmény (Btk. X. és  XI. feje
zet), továbbá emberölés [166. § (1)—(2) bekez
dés], erős felindulásban elkövetett emberölés 
(167. §), testi sértés [170. § (2)—(5) bekezdés], 
segítségnyújtás elm ulasztása (172. § csak a köz
úti közlekedés körében történő elkövetés ese
tén), a közlekedés biztonsága elleni bűncselek
m ény [184. § (1)—(2) bekezdés], közúti veszé
lyeztetés (186. §), közúti baleset okozása (187. 
§), közúton történő ittas járm ű vezetés (188. §), 
közúton járm űvezetés tiltott átengedése (189. §), 
cserbenhagyás (190. §), erőszakos közösülés (197. 
§), a külföldre utazás és a külföldön tartózkodás 
szabályainak kijátszása [217. § (1)—(5) bekez
dés], embercsempészés (218. §), hivatalos sze
mély elleni erőszak (229. §), közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak (230. §), hivatalos sze
mély tám ogatója elleni erőszak (231. §), terro r- 
cselekmény (261. §), légijárm ű hatalomba ke
rítése (262. §), garázdaság (271. §), rablás (321. 
§), kifosztás (322. §), járm ű önkényes elvétele 
(327. §), külföldre szökés [343. § (3)—(5) bekez
dés], elöljáró, vagy szolgálati közeg elleni erő
szak (355. §), vagy más olyan bűncselekmény 
m iatt folyik büntető eljárás, amelynek elköveté
séhez járm űvet használtak;

b) akit állam elleni, illetőleg emberiség elleni 
bűncselekmény (Btk. X. és XI. fejezet), em ber
ölés [166. § (1)—(2) bekezdés], erős felindulás
ban elkövetett emberölés (167. §), testi sértés 
[170. § (2)—(5) bekezdés], erőszakos közösülés 
(197. §), a külföldre utazás és a külföldön ta r
tózkodás szabályainak kijátszása [217 § (1)—(5) 
bekezdés], hivatalos személy elleni erőszak (229. 
§), a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
(230. §), hivatalos személy tám ogatója elleni 
erőszak (231. §), terrorcselekm ény (261. §), légi 
járm ű hatalomba kerítése (262. §), garázdaság 
[271. § (1)—(2) bekezdés], rablás (321. §), ki
fosztás (322. §), járm ű önkényes elvétele [327. 
§ (2)—(3) bekezdés], külföldre szökés [343. §

(3)—(5) bekezdés], elöljáró, vagy szolgálati kö
zeg elleni erőszak (355. §), elkövetése m iatt 
legalább két évi, vagy azt m eghaladó végrehaj
tandó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés 
kiállásától, vagy a végrehajthatósága megszű
nésétől egy év még nem telt el;

c) akit a bíróság a járm ű vezetésétől eltilto tt 
az ítéletben m eghatározott ideig, vagy akinek 
vezetői engedélyét a rendőrhatóság visszavonta, 
a visszavonás időtartam áig;

d) akivel szemben kényszergyógykezelést 
(Btk. 74. §), az alkoholisták kényszergyógyítását 
(Btk. 75—76. §-ai), vagy alkoholisták kötelező 
intézeti gyógykezelését rendelték el és a kezelés 
befejezése u tán egy év még nem  te lt el;

e) aki rendőrhatósági kényszerintézkedés ha
tálya a la tt áll;

f) akit a cselekvőképességet kizáró vagy kor
látozó gondnokság alá helyeztek.

(7) Aki vezetői engedély kiadását kéri, annak 
a (6) bekezdésben foglaltakra írásbeli nyilatko
zatot kell tenni.”

4.  §

(1) A R. 4. §-ának (1) bekezdése a követ
kező g) és h) pontokkal egészül ki:

(A vezetői engedély és a járm űvezetői igazol
vány kizárólag olyan járm űkategóriába tartozó 
járm ű vezetésére jogosít, am elyre érvényesítet
ték. Járm űkategóriák a következők:)

,,g) „I” járm űkategória: olyan járm ű, amely 
az ú ttestbe ép íte tt vasúti pályaként meg nem 
jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál;

h) ,,II” járm űkategória: elektrom os felsőveze
tékhez kötött gépkocsi.”

(2) A R. 4. §-a (2) bekezdésének a) és d) pont
ja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetői engedélyek illetőleg igazolványok 
az alábbi érvényességi határidőkig jogosítanak 
vezetésre:)

,,a) a vezetői engedély és a járm űvezetői iga
zolvány a kiállításkor, illetőleg m ás jogszabály
ban m eghatározott alkalmassági vizsgálat során 
bejegyzett időpontig;”

,,d) a tanuló vezetői engedély a kiállítás nap
jától szám ított hat hónapig, amely alapos indok 
esetén még három  hónappal meghosszabbítható, 
a tanuló vezetői engedély és a gépjárm űvezető
képző szervek által kiállított vezetési karton a 
gyakorlati vizsga idejére önálló vezetésre jogo
sít;”

(3) A R. 4. §-a a következő (4) és (8) bekez
déssel egészül ki, a (4)—(6) bekezdés számozása
(5)—(7) bekezdésre változik:

,,(4) Érvénytelen a vezetői engedély akkor, ha
a) a gépjárm űvezető olyan járm űkategóriába 

tartozó járm űvet vezet, am elyre — a vezetői 
engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági kate
gória szerint — nem  jogosult;
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b) a pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezett 
gépjárművezető olyan járm űkategóriába tartozó 
járm űvet vezet, amelynek vezetésére alkalmas
ságát a vizsgálaton nem  állapították meg.”

„(8) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt ér
vényteleníti és az érvénytelen vezetői engedélyt 
visszaadja, ha:

a) jogszabály által feljogosított egészség- 
ügyi hatóság a soron kívül elrendelt orvosi vizs
gálat alkalmával m egállapítja, hogy a járm űve
zető a gépjárm űvezetésre alkalm atlanná vált;

b) a rendőrhatóság, illetőleg a feljogosított 
egészségügyi hatóság által soron kívül elrendelt 
alkalmassági vizsgálaton a járm űvezető nem 
jelent meg.”

5. §

A R. 5. §-ának helyébe a következő rendelke
zés lép:

„5. § (1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt 
visszavonja, ha

a) a vezetői engedélyt a rendőr a helyszínen 
azért vette el, m ert a gépjárművezető azzal — 
annak ellenére, hogy egészségügyi vagy pálya
alkalmassági szempontból érvénytelen — gép
járm űvet vezetett és a vezetői engedély érvé
nyesítéséhez szükséges igazolást az elvételtől 
szám ított 15 napon belül az illetékes rendőrha
tóságnál nem m utatta  be; az alkalmatlanság 
időtartam ára;

b) a 3. § (6) bekezdésének b)—d), továbbá f) 
pontjában felsorolt közbiztonsági alkalmasságot 
kizáró ok valam elyike áll fen n ;

c) a járm űvezető ellen közúti közlekedés kö
rében segítségnyújtás elm ulasztása (Btk. 172. §), 
közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúton tör
ténő ittas járm űvezetés (Btk. 188. §), közúton 
járm űvezetés tilto tt átengedése (Btk. 189. §)
m iatt büntető eljárás indult, a büntető eljárás 
jogerős befejezéséig;

d) a szabálysértési eljárás jogerős befejezé
séig, ha a járm űvezető ellen ittas vezetés (Sztv. 
116/A. §) m iatt szabálysértési eljárás indult;

e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alap
jául szolgáló iratok meghamisítása, hamis ada
tok közlése, illetőleg a vezetői engedéllyel való 
visszaélés m iatt büntető eljárás indult, vagy a 
bíróság jogerős m arasztaló határozatot hozott;

f) a vezetői engedéllyel rendelkező személy 
más járm űkategóriába tartozó járm ű vezetésére 
jogosító vagy a gépjárműkezelői vizsga során a 
közlekedési ism eretek vizsgatárgyból sikertelen 
vizsgát tett, az eredm ényes vizsga igazolásáig;

g) a fegyveres erőknél, fegyveres testületek
nél elbírált ügyekben a fegyelmi eljárás lefoly
tatására  jogosult parancsnok megkeresésére, ha 
a  fegyelmi eljárás közúti közlekedéssel össze
függő bűncselekmény, vagy szabálysértés m iatt

folyt le és a közúti közlekedés biztonsága meg
kívánja a vezetői engedély visszavonását;

h) a kényszerintézkedést elrendelő hatóság 
m egkeresésére a rendőrhatósági felügyelet vagy 
kitiltás esetén.

(2) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visz- 
szavonhatja

a) ittas vezetés, a közúti közlekedés rendjé
nek m egzavarása (Sztv. 116/A. §, 116/B. §), en
gedély nélküli vezetés üzem képtelen korm ány
vagy fékberendezésű járm ű vezetése, a jobb
oldali közlekedés szabályának durva megszegé
se, az áthaladási elsőbbség és előzés szabályának 
durva megszegése, a sebességkorlátozás jelentős 
túllépése, a fényszóró tom pítására vonatkozó 
kötelesség elm ulasztása [17/1968. (IV. 14.) Korm. 
számú rendelet 43—48. §-ai] szabálysértés el
követése m iatt;

b) a nyomozóhatóság megkeresése alapján, ha 
a vezetői engedéllyel rendelkező személlyel 
szemben közlekedési bűncselekmény elkövetése 
m iatt (Btk. XIII. fejezet) m egrovást alkalm azott;

c) a katonai ügyész, vagy a katonai bíróság 
megkeresésére, ha a b) pontban m egjelölt bűn- 
cselekményeket fegyelmi jogkörben való el
bírálásra teszi á t (Be. 342/A. §);

d) a büntető eljárás jogerős befejezéséig, ha 
a vezetői engedéllyel rendelkező személy ellen 
közúti baleset okozása (Btk. 187. §), cserbenha- 
gyás (Btk. 190. §), vagy más olyan bűncselek
mény m iatt indult büntető eljárás, amelynek 
elkövetéséhez járm űvet használt.

(3) A vezetői engedélyt a 3. § (6) bekezdésé
nek b), valam int d) és f) pontjaiban felsorolt 
közbiztonsági alkalm atlanság m iatti visszavoná
sa esetén az alkalm atlanság időtartam ára, az 5. §
(1) bekezdésének e)—h) pontja, valam int a (2) 
bekezdésének a)—c) pontja esetében két hónap
tól egy évig terjedő időtartam ra lehet vissza
vonni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti vissza
vonást a rendőrhatóság abban az esetben is al
kalm azhatja, ha a vezetői engedélyt egy másik 
szabálysértés elkövetése m iatt előzőleg m ár 
visszavonta.

Az újabb visszavonás kezdő időpontja ebben 
az esetben az előző visszavonás lejártának  
napja.

(5) Ha a vezetői engedély több járm űkategó
riába tartozó gépjárm ű vezetésére jogosít a 
rendőrhatóság a (2) bekezdés a)—b) pontjában 
m eghatározott okok esetében a vezetői engedély 
teljes visszavonása helyett m eghatározott já r
m űkategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére való 
jogosultságot is visszavonhat. Ez esetben ki
zárt annak a járm űkategóriának a mellőzése, 
m ellyel a szabálysértést elkövették.

(6) Ha a bíróság a gépjárm űvezetőt csak meg
határozott járm űkategóriába tartozó járm ű ve-
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zetésétől tilto tta  el, vagy a rendőrhatóság hozott 
az (5) bekezdés alapján ilyen határozatot, ennek 
tényét — valam int az eltiltás, illetőleg vissza
vonás időtartam át — az egyéb járm űkategó
riába tartozó járm ű vezetésére is jogosító ve
zetői engedélybe be kell jegyezni.

(7) A rendőrhatóság által visszavont vezetői 
engedély — a külföldi állampolgártól visszavont 
vezetői engedély kivételével — újabb gépjárm ű- 
vezetői vagy egyéb járm űvezetői vizsga alapján 
adható vissza, ha

a) a visszavonás időtartam a az egy évet el
érte,

b) a visszaadást a bíróság a szükséges jártas
ság megfelelő igazolásához kötötte.

(8) Nem kötelezhető a (7) bekezdés a) pontja 
alapján újabb gépjárm űvezetői vizsgára az, akit 
csak egyes járm űkategóriák vezetésétől tiltottak 
el, illetve egyes járm űkategóriába tartozó gép
járm űvezetésre szóló jogosultságát vonták visz- 
sza.

(9) A külföldi állampolgárnak a visszavont 
vezetői engedélyét a visszavonási határidőn 
belül is vissza kell adni, ha az ország területét 
elhagyja.

(10) Az (1)—(6) és a (8) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket értelem szerűen a járm űvezetői 
igazolványokra, valam int a lassú járm ű, segéd- 
motoros kerékpár és az állati erővel vont járm ű 
vezetői, illetőleg hajtói igazolványokra is alkal
mazni kell.”

6. §

(1) A R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lé p :

„(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszí
nen elveszi, ha

a) kétséget kizáróan m egállapítható, hogy a 
járm ű vezetője alkoholtól befolyásolt állapot
ban vezetett, vagy hajtott, illetve a gépi meg
hajtású járm ű vezetése közben, vagy közvetle
nül vezetés előtt fogyasztott szeszes italt;

b) a vezetői engedély hamis, m egham isítot
ták, vagy más nevére szól;

c) a vezetői engedélyt egészségügyi, pályaal
kalmassági szempontból a rendőrhatóság ér
vénytelenítette, vagy a vezetői engedély érvé
nyességi határideje több m int három  hónapja 
le járt és azzal gépjárm űvet vezetnek;

d) a járm űvezető a közúti közlekedés szabá
lyainak megszegésével halálos vagy életveszé
lyes sérüléssel járó, illetőleg tömegszerencsét
lenséget okozott;

e) a járm űvezető — a közúti közlekedési 
balesetben részes járm ű vezetőjeként — a segít
ségnyújtást elm ulasztotta.”

(2) A R. 6. §-ának (3) bekezdésének utolsó 
m ondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A vezetői engedély visszavonása tárgyában 
a rendőrhatóság legkésőbb az elvétel napjától 
szám ított 30 napon belül határoz.”

7. §

A R. 7. §-ának (1) bekezdéséből az „illetőleg 
az erre  feljogosított más szerv” m ondatrész k i
m arad, (5) bekezdésének b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép és a következő e) 
ponttal egészül ki:

(Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes 
rendszám táblát kell kiadni)

,,b) a diplomaták, valam int a szolgálati útle
véllel rendelkezők, illetve a külképviseleti szer
vek által üzem eltetett olyan gépjárm űre, amely
nek m agyar forgalmi engedélyét és rendszám- 
tábláját az ország területének végleges elhagyá
sa m iatt beszolgáltatják, de külföldi hatóság 
által kiadott forgalmi engedélye és rendszám - 
táblája nincs;”

,,e) tartós külföldi kiküldetést teljesítő m a
gyar állampolgár által a szolgálati helyen tör
ténő üzembe helyezésre belföldön vásárolt sze
mélygépkocsira, külföldi állampolgárok, külföldi 
képviseletek által üzem bentarto tt olyan gépjár
műre, amelynek forgalmi engedélyét és rend
szám tábláját az ország területének végleges el
hagyása m iatt beszolgáltatják és külföldi ható
ság által kiadott forgalmi engedélye és rend
szám táblája nincs.”

8. §

A R. 8. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti, 
a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép és számozása (3) bekezdésre változik, az (5) 
bekezdés számozása (4) bekezdésre változik, a
(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép és számozása (5) bekezdésre változik:

„(3) A rendőrhatóság az elveszett vagy meg
rongálódott forgalmi engedély vagy rendszám- 
tábla helyett:

a) ha a személyi tulajdonban levő gépjárm ű 
gyártási évétől három  év nem telt el, külön iga
zolás nélkül,

b) egyéb gépjárm ű esetében, ha annak érvé
nyességi határidejét a Közlekedés- és Postaügyi 
M inisztérium illetékes szerve által kiállított 
okirattal igazolni tudják,

új forgalmi engedélyt állít ki, az elveszett 
vagy m egrongálódott rendszám tábla helyett pe
dig kiadja — a rendszám tábla pótlásáig terjedő 
időtartam ra — az ideiglenes rendszám táblát” .

„(5) A rendszám táblát a rendszám tábla-tartó
ra vagy a járm ű ezt helyettesítő szerkezeti ré
szére kell felszerelni.”
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9. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„A gépjármű tulajdonosára (üzembentartójá- 
ra) vonatkozó kötelezettségek

9. § (1) E rendelet szempontjából a gépjárm ű 
tulajdonosa az a személy, aki a gépjárm ű tu la j
donjogának megszerzését h itelt érdemlően iga
zolja.

(2) A gépjárm ű üzem bentartója:

a) a gépjárm ű tulajdonosa,

b) az akinek a gépjárm ű tulajdonosa — tu 
lajdonjogának fenntartása m ellett — az üzem
bentartói jogosultságot átengedte.

(3) A rendőrhatóság a gépjárm ű forgalmi en
gedélyébe bejegyzi a gépjárm ű üzem bentartói 
jogosultságot, valam int — ha a tulajdonos és 
az üzem bentartó nem azonos — a tulajdonjogot 
is.

(4) A gépjárm ű tulajdonosa a rendőrhatóság
nak köteles bejelenteni:

a) a forgalmi engedély adataiban történ t vál
tozást — kivéve ha azt az arra  illetékes ható
ság a forgalmi engedélybe bevezette — a vál
tozás időpontját követő 8 napon belül,

b) a gépjárm ű üzem bentartói jogosultságában 
beállott változást — az üzem bentartói jogosult
ság megszerzőjével együtt — 15 napon belül,

c) a gépjárm ű tulajdonjogában beállott vál
tozást — az új tulajdonossal együ tt — 15 na
pon belül.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meg
határozott esetekben a tulajdonos tartós akadá
lyoztatásakor:

a) az üzem bentartói jogosultság átengedésé
nek tényét — a jogosultság megszerzőjének 
adott — két tanú  által aláírt írásbeli nyilatko
zattal ;

b) a gépjárm ű tulajdonjogában beállott vál
tozás tényét — az új tulajdonos által bem uta
to tt — adás-vételi szerződéssel
köteles elismerni.

(6) Nincs szükség az (5) bekezdésben m egha
tározott nyilatkozatra, illetőleg az adás-vételi 
szerződésre, ha a jogosultság átszállása jogerős 
bírói ítéletből, hagyatéki végzésből vagy más 
közokiratból kitűnik.

(7) Az üzem bentartónak a forgalmi engedély, 
rendszám tábla elvesztését vagy megrongálódá
sát legkésőbb 48 órán belül be kell jelenteni a 
rendőrhatóságon.”

10. §

A R. 10. §-a (1) bekezdésének b)—d) pontja,
(2) bekezdésének a) pontja, illetve (3) bekezdé
sének b) pontja helyébe a következő rendelke
zés lép, a (2) bekezdés a következő c) ponttal
egészül ki;

(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a 
rendszám táblát visszavonja, ha)

,.b) a 9. § (4) bekezdésének c) pontjában elő
írt bejelentési kötelezettségnek nem  tettek  ele
get;

c) a gépjárm űvel érvénytelen forgalmi enge
déllyel vettek részt a közúti forgalomban;

d) a tulajdonos kéri.”
(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a 

rendszám táblát visszavonhatja)
,,a) a műszaki alkalmasság igazolásáig, ha az 

intézkedő rendőr m egállapítja, hogy a gépjár
mű a közúti forgalomban való részvételre alkal
m atlan;”

,,c) a 9. § (4) bekezdésének a)—b) pontjában 
előírt bejelentési kötelezettségnek nem  tettek  
eleget.”

(A rendőr — vagy a KPM Autófelügyelet el
lenőre — a forgalmi engedélyt és a rendszám- 
táblát a helyszínen elveszi, ha)

,,b) a forgalmi engedély érvénytelen;”

11. §

A R. 11. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(1) G épjárm űre m egkülönböztető fény- és 
hangjelző készüléket — villogó kék lám pa és 
sziréna vagy váltakozó hangmagasságú kürt, — 
illetőleg járm űre figyelmeztető jelzést — villogó 
sárga lámpa — felszerelni csak a rendőrhatóság 
engedélyével szabad.”

,,(3) Figyelm eztetést adó készülék felszerelése 
csak az ú t vagy közmű építésére, fenntartására 
(javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járm ű
re, a m egengedett hosszúsági, vagy szélességi 
m éretet lényegesen meghaladó, valam int az el
rom lott járm ű vontatását rendszeresen végző 
járm űre engedélyezhető.”

12. §

Ez a rendelet 1980. augusztus 1-én lép ha
tályba.

A R. 4. § (8) bekezdésének rendelkezéseit az 
e rendelet hatálybalépését megelőzően vissza
vont vezetői engedélyekre is alkalmazni kell.

Dr. Kamara János s. k.,
belügym inisztérium i állam titkár
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A rendőrhatósági közúti közlekedési 
igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.)

BM számú rendeletnek a 2/1980. (VII. 31.) 
BM számú rendelettel módosított 

egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 39/1974. (XI. 1.) MT számú rendelet 15. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján — a közle
kedés- és postaügyi m iniszterrel, továbbá az 
ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt 
m iniszterekkel egyetértésben — az alábbiakat 
rendelem :

Bevezető rendelkezés

1. §

(1) A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz
gatás

a) első fokon: a megyei rendőr-főkapitányság 
közbiztonsági és közlekedési osztályának (buda
pesti közlekedésrendészet), illetőleg az erre  ki
jelölt járási (városi, fővárosi kerületi) rendőr- 
kapitányságnak ;

b) másod fokon: a megyei (budapesti) rendőr- 
főkapitányság vezetőjének, ha pedig első fokon 
az erre  kijelölt járási (városi, fővárosi kerületi) 
rendőrkapitányság já r  el, a megyei rendőr-fő
kapitányság közbiztonsági és közlekedési osztá
lyának (a továbbiakban együtt: rendőrhatóság) 
hatáskörébe tartozik.

(2) E ljárásra az a rendőrhatóság illetékes, 
amelynek területén  az ügyfél állandó lakóhelye 
(székhelye, telephelye) van, vagy ahol az ügy
fél ideiglenes bejelentésének tartam a a három 
hónapot meghaladja.

(3) A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz
gatásban az államigazgatási eljárás általános 
szabályait az e rendeletben foglalt kiegészíté
sekkel kell alkalmazni.

(4) A szabálysértési eljárás során foganatosí
to tt közúti közlekedési igazgatási intézkedések 
esetében a szabálysértési eljárás szabályait kell 
alkalmazni.

I.

JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSA 
ÉS VISSZAVONÁSA

Vezetői engedélyek és igazolványok

2. §

(1) Járm űvet a közúti forgalomban csak az 
alábbi vezetői engedéllyel, illetőleg igazol
vánnyal szabad vezetn i:

a) m otorkerékpárt az „A” járm űkategóriára 
érvényesített vezetői engedéllyel;

b) 3500 kg-ot meg nem  haladó m egengedett 
legnagyobb összsúlyú gépkocsit, valam int az 
ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló 
járm űszerelvényt a ,,B’’ járm űkategóriára érvé
nyesített vezetői engedéllyel;

c) 3500 kg-ot meghaladó m egengedett legna
gyobb összsúlyú gépkocsit, valam int az ilyen 
gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járm ű- 
szerelvényt — kivéve a d) és f) pontban emlí
te tt járm űvet (járműszerelvényt), valam int az i) 
pontban em lített trolibuszt — a „C” járm űkate
góriára érvényesített vezetői engedéllyel;

d) autóbuszt, valam int az autóbuszból és 
könnyű pótkocsiból álló járm űszerelvényt a „D” 
járm űkategóriára érvényesített vezetői enge
déllyel ;

e) gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló jár
m űszerelvényt a vonó gépkocsi járm űkategó
riára és — ezen felül — az „E" járm űkategó
riára érvényesített vezetői engedéllyel;

f) a kialakítása folytán az átlagostól eltérő 
m enettulajdonságokkal bíró gépjárm űvet (kü
lönleges gépjárm űvet) az ,,F” járm űkategóriá
ban a különleges gépjárm űvek megfelelő cso
portjára érvényesített vezetői engedéllyel;

g) mezőgazdasági vontatót, valam int mező- 
gazdasági vontatóból és könnyű pótkocsiból álló 
járm űszerelvényt „C” járm űkategóriára, vagy 
az ,,F” járm űkategóriában mezőgazdasági von
tatóra érvényesített vezetői engedéllyel;

h) mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótko
csiból álló járm űszerelvényt a ,,C” és az „E” 
járm űkategóriára, vagy az „F” járm űkategóriá
ban mezőgazdasági vontatóra érvényesített ve
zetői engedéllyel;

i) villamost, trolibuszt az I. illetve a II. 
járm űkategóriára érvényesített járm űvezetői 
igazolvánnyal:

j) lassú járm űvet bárm ely járm űkategóriára 
érvényesített vezetői engedéllyel, vagy lassú
járm ű-vezetői igazolvánnyal;

k) segédmotoros kerékpárt, valam int állati 
erővel vont járm űvet bárm ely járm űkategóriára 
érvényesített vezetői engedéllyel, lassújárm ű
vezetői vagy e járm űkategóriákra szóló vezetői, 
illetőleg hajtói igazolvánnyal.

(2) A rendőrhatóság a jogszabályokban meg
határozott feltételek teljesítésének igazolása 
alapján kiadja:

a) a gépjárm ű — kivéve a trolibuszt — és a 
mezőgazdasági vontató (a továbbiakban együtt: 
gépjármű) közúti forgalomban való vezetésére 
jogosító vezetői engedélyt (1. számú melléklet);

b) a nemzetközi vezetői engedélyt (2. számú 
m elléklet);

c) a vezetői engedély elvesztése, megsemmi
sülése, megrongálódása, illetőleg egyéb alapos 
ok esetén — a M agyar Népköztársaság terü le
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té re szóló érvényességgel — az ideiglenes ve
zetői engedélyt (3. számú melléklet);

d) m otorkerékpár és személygépkocsi vezetés
— gépjárművezetőképző tanfolyam  keretén 
kívüli — tanulására a tanuló vezetői engedélyt 
(4. számú melléklet);

e) a villamos és trolibusz vezetésére a járm ű
vezetői igazolványt (5. számú melléklet).

(3) A lassú járm ű, segédmotoros kerékpár, 
valam int az állati erővel vont járm ű vezetésére, 
hajtására jogosító igazolványt a Közlekedés- és 
Postaügyi M inisztérium illetékes szerve adja ki.

(4) A külföldi hatóság által kiállított és érvé
nyes vezetői engedély

a) a M agyar Népköztársaság területén  — kü
lön államközi megállapodás hiányában — a gép- 
járművezető belépésétől szám ított egy évig jo
gosít gépjárm űvezetésre, ha az az alapvető ada
tok tekintetében az 1—2. számú mellékletnek 
m egfelel;

b) gépjárművezetői vizsgakötelezettség nélkül 
cserélhető m agyar vezetői engedélyre, ha az az 
alapvető adatok tekintetében az 1. számú mel
lékletnek megfelel;

c) am ennyiben a b) pontban em lített m intá
nak nem felel meg, az „A” vagy „B” járm ű- 
kategóriánál közlekedésrendészeti, a ,,C:’, „D”, 
„E” vagy ,F” járm űkategóriánál pedig teljes 
gépjárművezetői vizsga alapján cserélhető m a
gyar vezetői engedélyre.

(5) A csere iránti kérelem hez csatolni kell a 
külföldi hatóság által kiállított vezetői enge
délyt, a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak ese
tén pedig m agyar nyelvű hiteles fordítást is.

(6) A fegyveres erők által üzemben tarto tt
— közúton ideiglenes jelleggel közlekedő — 
kerekes és lánctalpas harci járm űvekre, m ű
szaki gépekre a vezetői engedélyt az üzemben
tartó  illetékes szerve adja ki.

A vezetői engedély kiadásának feltételei

3. §

(1) Vezetői engedélyt, illetőleg járm űveze
tői igazolványt az kaphat, aki

a) a gépjárm űvezetésre, mezőgazdasági von
tató vagy villamos vezetésére egészségügyi és 
közbiztonsági, a jogszabályban m eghatározott 
esetekben pályaalkalmassági szempontból meg
felel ;

b) a  18. életévét betöltötte;
c) a gépjárm űvezetői vagy az egyéb járm ű

vezetői vizsgát letette  és a vizsga időpontjától 
szám ított egy év még nem  telt el.

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feltételtől eltérően — ha pályaalkalmassági

vizsgálaton m egfelelt — vezetői engedélyt kap
hat:

a) a 16. életévét betöltött személy az „A” 
járm űkategóriába tartozó gépjárm ű, valam int 
mezőgazdasági vontató vezetésére;

b) a 17. életévét betöltött személy a „B” és 
„C” járm űkategóriába tartozó gépjárm ű vezeté
sére.

(3) Az „E" és különleges járm űkategóriába 
tartozó járm ű vezetésére csak a 20. életévét be
tö ltö tt személy, a ,,D” járm űkategóriába tartozó 
járm ű vezetésére pedig — ha jogszabály m ás
ként nem rendelkezik — csak a 21. életévét be
tö ltö tt személy kaphat vezetői engedélyt. A 
fegyveres erők sorállományú tag jaira külön 
rendelkezések vonatkoznak.

(4) Lassú járm űre szóló vezetői igazolvány 
adható ki annak a 16. életévét betöltö tt sze
melynek, aki a lassújárm ű-vezetői vizsgán meg
felelt.

(5) Segédmotoros kerékpárra, valam int állati 
erővel vont járm űre vezetői, illetőleg hajtói 
igazolvány adható ki annak a 14. életévét be
tö ltö tt személynek, aki e járm ű vezetői vizsgá
ján  megfelelt.

(6) E rendelet alkalmazása során közbizton
sági szempontból alkalm atlannak kell tekinteni 
azt a személyt:

a) aki ellen állam elleni, illetőleg az emberi
ség elleni bűncselekmény (Btk. X. és XI. feje
zet), továbbá emberölés [166. § (1)—(2) bekez
dés], erős felindulásban elkövetett emberölés 
(167. §), testi sértés [170. § (2)—(5) bekezdés], 
segítségnyújtás elmulasztása (172. § csak a köz
úti közlekedés körében történő elkövetés ese
tén), a közlekedés biztonsága elleni bűncselek
m ény [184. § (1)—(2) bekezdés], közúti ve
szélyeztetés (186. §), közúti baleset okozása 
(187. §), közúton történő ittas járm űvezetés 
(188. §), közúton járm űvezetés tilto tt átengedé
se (189. §), cserbenhagyás (190. §), erőszakos
közösülés (197. §), a külföldre utazás és a kül
földön tartózkodás szabályainak kijátszása [217. 
§ (1)—(5) bekezdés], embercsempészés (218. §), 
hivatalos személy elleni erőszak (229. §), köz
feladatot ellátó személy elleni erőszak (230. §), 
hivatalos személy tám ogatója elleni erőszak 
(231. §), terrorcselekm ény (261. §), légi járm ű 
hatalom ba kerítése (262. §), garázdaság (271. §), 
rablás (321. §), kifosztás (322. §), járm ű önké
nyes elvétele (327. §), külföldre szökés [343. §
(3)—(5) bekezdés], elöljáró, vagy szolgálati kö
zeg elleni erőszak (355. §), vagy más olyan bűn- 
cselekmény m iatt folyik büntető eljárás, amely
nek elkövetéséhez járm űvet használtak;

b) akit állam elleni, illetőleg emberiség elleni 
bűncselekmény (Btk. X. és XI. fejezet), em ber
ölés [166. § (1)—(2) bekezdés], erős felindulás
ban elkövetett emberölés (167. §), testi sértés 
[170. § (2)—(5) bekezdés], erőszakos közösülés
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(197. §), a külföldre utazás és a külföldön ta r
tózkodás szabályainak kijátszása [217 § (1)—(5) 
bekezdés], hivatalos személy elleni erőszak 
(229. §), a közfeladatot ellátó személy elleni erő
szak (230. §), hivatalos személy tám ogatója el
leni erőszak (231. §), terrorcselekm ény (261. §), 
légi járm ű hatalom ba kerítése (262. §), garázda
ság [271. § (1)—(2) bekezdés], rablás (321. §), 
kifosztás (322. §), járm ű önkényes elvétele [327. 
§ (2)—(3) bekezdés], külföldre szökés [343. §
(3)—(5) bekezdés], elöljáró, vagy szolgálati kö
zeg elleni erőszak (355. §), elkövetése m iatt 
legalább két évi, vágy azt meghaladó végrehaj
tandó szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés 
kiállásától, vagy a végrehajthatósága megszűné
sétől egy év még nem telt el;

c) akit a bíróság a járm ű vezetésétől eltilto tt 
az ítéletben m eghatározott ideig, vagy akinek 
vezetői engedélyét a rendőrhatóság visszavonta, 
a visszavonás időtartam áig;

d) akivel szemben kényszergyógykezelést 
(Btk. 74. §), az alkoholisták kényszergyógyítá
sát (Btk. 75—76. §-ai), vagy alkoholisták köte
lező intézeti gyógykezelését rendelték el és a 
kezelés befejezése u tán  egy év még nem telt el;

e) aki rendőrhatósági kényszerintézkedés ha
tálya alatt áll;

f) akit a cselekvőképességet kizáró vagy kor
látozó gondnokság alá helyeztek.

(7) Aki vezetői engedély kiadását kéri, annak 
a (6) bekezdésben foglaltakra írásbeli nyilatko
zatot kell tenni.

A vezetői engedély érvényessége

4. §

(1) A vezetői engedély és a járm űvezetői iga
zolvány kizárólag olyan járm űkategóriába ta r
tozó járm ű vezetésére jogosít, amelyre érvénye
sítették.

Járm űkategóriák a következők:
a) „A” járm űkategória: m inden olyan gép

járm ű, amelynek két kereke van, illetőleg há
rom kereke van és önsúlya a 400 kg-ot nem ha
ladja meg;

b) „B” járm űkategória: olyan gépjármű,
am elynek négy vagy több kereke van (illetőleg 
három  kereke van és önsúlya a 400 kg-nál több), 
am ennyiben a m egengedett legnagyobb összsú
lya a 3500 kg-ot nem haladja meg, és amelyben, 
ha személyszállításra szolgál — a vezető ülését 
is beleértve — legfeljebb kilenc állandó ülőhely 
van, a gépjárműhöz egy könnyű pótkocsi is 
kapcsolható;

c) „C” járm űkategória: áruszállításra szolgáló 
olyan gépjármű, amelynek m egengedett legna
gyobb összsúlya a 3500 kg-ot meghaladja, a gép
járm űhöz egy könnyű pótkocsi is kapcsolható;

d) ,,D" járm űkategória: személyszállítás cél
jára  készült, elektrom os felsővezetékhez nem 
kötött olyan gépjárm ű, amelyben — a vezető
ülést is beleértve — kilencnél több állandó ülő
hely van, a gépjárm űhöz egy könnyű pótkocsi 
is kapcsolható;

e) „E” járm űkategória: a ,,B'’, „C” vagy 
„D" járm űkategóriába sorolt olyan gépjárm ű, 
amelyhez nehéz pótkocsi is kapcsolható;

f) „F" járm űkategória: m inden olyan járm ű, 
amely kialakítása folytán az átlagostól eltérő 
m enettulajdonságokkal b ír (különleges járm ű
vek);

g) ,,I" járm űkategória: olyan járm ű, amely az 
úttestbe épített vasúti pályaként meg nem  jelölt 
sínpályán való közlekedésre szolgál;

h) „II” járm űkategória: elektrom os felsőveze
tékhez kötött gépkocsi.

(2) A vezetői engedélyek, illetőleg igazolvá
nyok az alábbi érvényességi határidőkig jogosí
tanak vezetésre;

a) a  vezetői engedély és a járm űvezetői iga
zolvány a kiállításkor, illetőleg más jogszabály
ban m eghatározott alkalmassági vizsgálat során 
bejegyzett időpontig;

b) a  nemzetközi vezetői engedély a kiadása 
alapjául szolgáló vezetői engedélyben bejegyzett 
érvényességi időpontig, de legfeljebb három  
évig;

c) az ideiglenes vezetői engedély a kiállítástól 
szám ított hat hónapig, amely alapos indok ese
tén  újabb hat hónapra meghosszabbítható;

d) a tanuló vezetői engedély a kiállítás nap
jától szám ított hat hónapig, amely alapos indok 
esetén még három  hónappal meghosszabbítható, 
a tanuló vezetői engedély és a gépjárm űvezető
képző szervek által kiállított vezetési karton a 
gyakorlati vizsga idejére önálló vezetésre jogo
sít;

e) a lassú járm űre, segédmotoros kerékpárra, 
illetőleg az állati erővel vont járm űre szóló ve
zetői, hajtói igazolvány a visszavonásig.

(3) Aki az érvényesítést elmulasztja, m indad
dig nem vezethet, amíg az érvényesítésre fel
jogosított hatóság az újabb érvényességi ha tár
időt be nem jegyzi.

(4) Érvénytelen a vezetői engedély akkor, ha
a) a gépjárm űvezető olyan járm űkategóriába 

tartozó járm űvet vezet, am elyre — a vezetői 
engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági kate
gória szerint — nem  jogosu lt;

b) a pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezett 
gépjárművezető olyan járm űkategóriába tartozó 
járm űvet vezet, am elynek vezetésére alkalmas
ságát a vizsgálaton nem állapították meg.

(5) A vezetői engedéllyel rendelkező személy 
köteles
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a) a bejegyzett korlátozásokat, előírásokat, 
illetőleg a számára előírt feltételeket m egtar
tani;

b) nevének megváltozását a rendőrhatóságnál 
nyolc napon belül bejelenteni;

c) vezetés közben a vezetői engedély mellék
leteként legalább három  „Betétlapot” a személyi 
igazolvány adataival egyezően, olvashatóan ki
töltve magánál tartan i;

d) az igazoltatás során a vezetői engedéllyel 
együtt a személyi igazolványát, illetőleg a kül
földi állampolgár esetében az útlevelét felm u
tatn i és az igazoltató személynek átadni.

(6) A vezetői engedély a lassú járm ű és a se
gédmotoros kerékpár vezetésére, valam int az ál
lati erővel vont járm ű hajtására akkor is jogo
sít, ha egyébként az egészségügyi alkalmasság 
érvényességi határideje lejárt.

(7) A rendőrhatóság — külön jogszabályban 
m eghatározott esetben az érvényességi időtarta
mon belül is elrendelheti a járm űvezető egész
ségi, illetőleg pályaalkalmassági vizsgálatát.

(8) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt ér
vényteleníti és az érvénytelen vezetői engedélyt 
visszaadja, ha

a) jogszabály által feljogosított egészség- 
ügyi hatóság a soron kívül elrendelt orvosi vizs
gálat alkalmával m egállapítja, hogy a járm űve
zető a gépjárm űvezetésre alkalm atlanná vált;

b) a rendőrhatóság, illetőleg a feljogosított 
egészségügyi hatóság által soron kívül elrendelt 
alkalmassági vizsgálaton a járm űvezető nem je
lent meg.

A vezetői engedély visszavonása

5. §

(1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visz- 
szavonja, ha

a) a vezetői engedélyt a rendőr a helyszínen 
azért vette el, m ert a gépjárm űvezető azzal — 
annak ellenére, hogy egészségügyi vagy pálya
alkalmassági szempontból érvénytelen — gép
járm űvet vezetett és a vezetői engedély érvé
nyesítéséhez szükséges igazolást az elvételtől 
szám ított 15 napon belül az illetékes rendőrha
tóságnál nem  m utatta  be; az alkalmatlanság 
időtartam ára;

b) a 3. § (6) bekezdésének b)—d) továbbá f) 
pontjában felsorolt közbiztonsági alkalmasságot 
kizáró ok valam elyike áll fenn;

c) a járm űvezető ellen közúti közlekedés kö
rében segítségnyújtás elm ulasztása (Btk. 172. §), 
közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúton tö r
ténő ittas járm űvezetés (Btk. 188. §), közúton 
járm űvezetés tilto tt átengedése (Btk. 189. §)

m iatt büntető eljárás indult, a büntető eljárás 
jogerős befejezéséig;

d) a szabálysértési eljárás jogerős befejezé
séig, ha a járm űvezető ellen ittas vezetés (Sztv. 
116/A. §) m iatt szabálysértési eljárás indult;

e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alap
jául szolgáló iratok meghamisítása, hamis ada
tok közlése, illetőleg a vezetői engedéllyel való 
visszaélés m iatt büntető eljárás indult, vagy a 
bíróság jogerős m arasztaló határozatot hozott;

f) a vezetői engedéllyel rendelkező személy 
más járm űkategóriába tartozó járm ű vezetésére 
jogosító vagy a gépjárműkezelői vizsga során a 
közlekedési ism eretek vizsgatárgyból sikertelen 
vizsgát tett, az eredm ényes vizsga igazolásáig;

g) a fegyveres erőknél, fegyveres testü letek
nél elbírált ügyekben a fegyelmi eljárás lefoly
tatására jogosult parancsnok megkeresésére, ha 
a fegyelmi eljárás közúti közlekedéssel össze
függő bűncselekmény, vagy szabálysértés m iatt 
folyt le és a közúti közlekedés biztonsága meg
kívánja a vezetői engedély visszavonását;

h) a kényszerintézkedést elrendelő hatáság 
megkeresésére a rendőrhatósági felügyelet vagy 
kitiltás esetén.

(2) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visz- 
szavonhat j a :

a) ittas vezetés, a közúti közlekedés rendjé
nek megzavarása (Sztv. 116/A. §, 116/B. §), en
gedély nélküli vezetés, üzem képtelen korm ány 
vagy fékberendezésű járm ű vezetése, a jobb
oldali közlekedés szabályainak durva megszegé
se, az áthaladási elsőbbség és előzés szabályai
nak durva megszegése, a sebességkorlátozás 
jelentős túllépése, a fényszóró tom pítására vo
natkozó kötelesség elm ulasztása [17/1968. (IV.
14.) Korm. számú rendelet 43—48. §-ai] szabály- 
sértés elkövetése m iatt;

b) a nyomozóhatóság megkeresése alapján, 
ha a vezetői engedéllyel rendelkező személlyel 
szemben közlekedési bűncselekmény elkövetése 
m iatt (Btk. XIII. fejezet) m egrovást alkalm azott;

c) a katonai ügyész, vagy a katonai bíróság 
m egkeresésére, ha a b) pontban megjelölt bűn- 
cselekményeket fegyelmi jogkörben való elbí
rálásra teszi át (Be. 342, A. §);

d) a büntető eljárás jogerős befejezéséig, ha a 
vezetői engedéllyel rendelkező személy ellen 
közúti baleset okozása (Btk. 187. §), cserbenha- 
gyás (Btk. 190. §), vagy más olyan bűncselek
m ény m iatt indult büntető eljárás, amelynek 
elkövetéséhez járm űvet használt.

(3) A vezetői engedélyt a 3. § (6) bekezdésé
nek b) valam int d) és f) pontjaiban felsorolt 
közbiztonsági alkalm atlanság m iatti visszavo
nása esetén az alkalm atlanság időtartam ára, az 
5. § (1) bekezdésének e)—h) pontja, valam int a
(2) bekezdésének a)—c) pontja esetében két hó
naptól egy évig terjedő időtartam ra lehet visz- 
szavonni.
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(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti visszavo
nást a rendőrhatóság abban az esetben is alkal
m azhatja, ha a vezetői engedélyt egy másik 
szabálysértés elkövetése m iatt előzőleg m ár 
visszavonta. Az újabb visszavonás kezdő idő
pontja ebben az esetben az előző visszavonás le
jártának  napja.

(5) Ha a vezetői engedély több járm űkategó
riába tartozó gépjárm ű vezetésére jogosít a ren
dőrhatóság a (2) bekezdés a)—b) pontjában meg
határozott okok esetében a vezetői engedély 
teljes visszavonása helyett m eghatározott já r
m űkategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére való 
jogosultságot is visszavonhat. Ez esetben kizárt 
annak a járm űkategóriának a mellőzése, mellyel
a szabálysértést elkövették.

(6) Ha a bíróság a gépjárm űvezetőt csak 
m eghatározott járm űkategóriába tartozó járm ű 
vezetésétől tilto tta  el, vagy a rendőrhatóság ho
zott az (5) bekezdés alapján ilyen határozatot, 
ennek tényét — valam int az eltiltás, illetőleg 
visszavonás időtartam át — az egyéb járm űka
tegóriába tartozó járm ű vezetésére is jogosító 
vezetői engedélybe be kell jegyezni.

(7) A rendőrhatóság által visszavont vezetői 
engedély — a külföldi állampolgártól visszavont 
vezetői engedély kivételével — újabb gépjár
művezetői vagy egyéb járm űvezetői vizsga 
alapján adható vissza, ha

a) a visszavonás időtartam a az egy évet el
érte;

b) a visszaadást a bíróság a szükséges jártas
ság megfelelő igazolásához kötötte.

(8) Nem kötelezhető a (7) bekezdés a) pontja 
alapján újabb gépjárm űvezetői vizsgára az, akit 
csak egyes járm űkategóriák vezetésétől tilto ttak  
el, illetve egyes járm űkategóriába tartozó gép
járm ű vezetésre szóló jogosultságát vonták 
vissza.

(9) A külföldi állampolgárnak a visszavont 
vezetői engedélyét a visszavonási határidőn 
belül is vissza kell adni, ha az ország terü letét 
elhagyja.

(10) Az (1)—(6) és a (8) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket értelem szerűen a járm űvezetői 
igazolványokra, valam int a lassú járm ű, segéd- 
motoros kerékpár és az állati erővel vont járm ű 
vezetői, illetőleg hajtói igazolványokra is alkal
mazni kell.

6. §

(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen 
elveszi, ha

a) kétséget kizáróan m egállapítható, hogy a 
járm ű vezetője alkoholtól befolyásolt állapotban 
vezetett vagy hajto tt, illetve a gépi m eghajtású 
járm ű vezetése közben vagy közvetlenül vezetés 
e lő tt fogyasztott szeszesitalt;

b) a vezetői engedély hamis, m egham isítot
ták, vagy más nevére szól;

c) a vezetői engedélyt egészségügyi, pályaal
kalmassági szempontból a rendőrhatóság ér
vénytelenítette, vagy a vezetői engedély érvé
nyességi határideje több m int három  hónapja 
lejárt és azzal gépjárm űvet vezetnek;

d) a járm űvezető a közúti közlekedés szabá
lyainak megszegésével halálos vagy életveszé
lyes sérüléssel járó, illetőleg tömegszerencsét
lenséget okozott;

e) a járm űvezető — a közúti közlekedési 
balesetben részes járm ű vezetőjeként — a segít
ségnyújtást elm ulasztotta.

(2) A rendőr az (1) bekezdés szerinti intézke
dés esetén köteles megakadályozni, hogy a já r
művezető járm űvével tovább közlekedjen.

(3) A rendőr a vezetői engedély elvételéről 
átvételi elism ervényt ad, és az elvett vezetői en 
gedélyt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán 
belül felterjeszti az illetékes rendőrhatósághoz. 
A vezetői engedély visszavonása tárgyában a 
rendőrhatóság legkésőbb az elvétel napjától szá
m ított 30 napon belül határoz.

(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglalt rendelke
zéseket értelem szerűen a járm űvezetői igazol
ványokra, valam int a lassújárm ű, segédmoto
ros kerékpár és az állati erővel vont járm ű ve
zetői, illetőleg hajtói igazolványokra is alkal
mazni kell.

II.

A GÉPJÁRMÜVEK
HATÓSÁGI ENGEDÉLYÉNEK, JELZÉSÉNEK 

KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

A hatósági engedély és jelzés kiadása

7 .  §

(1) G épjárm űvel — kivéve a trolibuszt —- 
mezőgazdasági vontatóval és ezek pótkocsijai
val (a továbbiakban együtt: gépjármű) a köz
úti forgalomban csak akkor szabad részt venni, 
ha az üzem bentartó rendelkezik a rendőrható
ság által kiadott hatósági engedéllyel és jelzés
sel.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából ha
tósági engedély és jelzés:

a) a gépjárm ű forgalmi engedély (6. számú 
melléklet) és rendszám tábla;

b) az ideiglenes forgalmi engedély (7. számú 
melléklet) és ideiglenes rendszám tábla;

c) az egy alkalomra szóló forgalmi engedély 
(8. számú melléklet).
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(3) Forgalmi engedély és rendszám tábla csak 
akkor adható ki, ha az ügyfél

a) a gépjárm ű üzem bentartói jogosultság 
megszerzésének jogszerűségét h itelt érdemlő 
módon igazolja;

b) a járm ű forgalomba helyezésével kapcso
latos műszaki vizsgálatnak — ha jogszabály 
ilyet előír — eredm ényesen eleget te tt;

c) az olyan gépjárm ű esetében, amelynél a 
jogszabály az üzem bentartást korlátozza, igazol
ja, hogy ilyen gépjárm ű üzem bentartására jogo
sult.

(4) Gépjárm ű forgalmi engedélyt és rend
szám táblát kell kiadni m inden olyan új vagy 
használt gépjárm űre, amely a közúti forgalom
ban való — rendeltetésszerű — közlekedésre 
alkalmas.

(5) Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideigle
nes rendszám táblát kell kiadni

a) a vámelőjegyzésben kezelt gépjárm űre;
b) a diplomaták, valam int a szolgálati útle

véllel rendelkező, illetve a külképviseleti szer
vek által üzem eltetett olyan gépjárm űre, amely
nek m agyar forgalmi engedélyét és rendszám- 
táb lájá t az ország területének végleges elhagyá
sa m iatt beszolgáltatják, de külföldi hatóság 
által kiadott forgalmi engedélye és rendszám- 
táblája nincs;

c) a kísérletek vagy kipróbálás céljából üze
m elte te tt gépjárm űvekre;

d) az elveszett vagy m egrongálódott rend
szám tábla helyett, annak pótlásáig;

e) tartós külföldi kiküldetést teljesítő m agyar 
állam polgár által a szolgálati helyen történő 
üzembe helyezésre belföldön vásárolt személy- 
gépkocsira, külföldi állampolgárok, külföldi kép
viseletek által üzem bentartott olyan gépjárm ű
re, am elynek forgalmi engedélyét és rendszám- 
táb lájá t az ország területének végleges elhagyá
sa m iatt beszolgáltatják és külföldi hatóság ál
tal kiadott forgalmi engedélye és rendszám táb
lája nincs.

(6) Az egy alkalomra szóló forgalmi enge
délyt olyan gépjárm űre kell kiadni, amely for
galmi engedéllyel és rendszám táblával ellátva 
nincs és a közúti forgalomban m eghatározott, 
k e llőképpen  indokolt céllal, egy alkalommal és 
kijelölt útvonalon közlekedtetik.

(7) A fegyveres erők és fegyveres testületek, 
valam int a tűzoltóság által üzemben tarto tt 
gépjárm űvek hatósági engedéllyel és jelzéssel 
történő ellátását külön rendelkezések szabályoz
zák.

(8) A rendőrhatóság új gépjárm ű értékesíté
sét végző vállalatot feljogosíthat arra, hogy az 
új gépjárm űre szóló gépjárm ű forgalmi enge
délyt és rendszám táblát a vevőnek a helyszínen 
a hatóság megbízásából adja át.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla

8. §

(1) A forgalmi engedély és a rendszám tábla ki
zárólag arra  a gépjárm űre érvényes, amelyre 
kiadták a következő érvényességi határidőig:

a) a gépjárm ű forgalmi engedély és a rend
számtábla a kiállításkor, illetőleg a hatósági idő
szakos műszaki felülvizsgálaton bejegyzett idő
pontig;

b) az egy alkalomra szóló forgalmi engedély 
a kiállításkor bejegyzett időpontig, de legfeljebb 
három  napig a külön m eghatározott korlátozá
sok m ellett, az egyéb ideiglenes forgalmi enge
dély 6 hónapig, illetőleg a kiadás évének utolsó 
napjáig.

(2) A forgalmi engedélybe bejegyzést, abból 
törlést, vagy abban jav ítást csak a kiállító ható
ság, az érvényességi határidő, a műszaki alkal
masság tekintetében a Közlekedés- és Postaügyi 
M inisztérium illetékes szerve, illetőleg a felha
talm azásban adott keretek között az erre  feljo
gosított más hatóság végezhet.

(3) A rendőrhatóság az elveszett vagy meg
rongálódott forgalmi engedély vagy rendszám - 
tábla helyett:

a) ha a személyi tulajdonban levő gépjárm ű 
gyártási évétől három  év nem  telt el, külön iga
zolás nélkül,

b) egyéb gépjárm ű esetében, ha annak érvé
nyességi határidejét a Közlekedés- és Posta
ügyi M inisztérium  illetékes szerve által kiállí
to tt  okirattal igazolni tudják,

új forgalmi engedélyt állít ki, az elveszett 
vagy m egrongálódott rendszám tábla helyett pe
dig kiadja — a rendszám tábla pótlásáig terjedő 
időtartam ra — az ideiglenes rendszám táblát.

(4) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és 
a rendszám táblát — az ország terü leté t végle
gesen elhagyó gépjárm űre kiadott forgalmi en
gedély és rendszám tábla kivételével — csak 
használatra adja ki az üzem bentartónak azzal, 
hogy ha a használati jogosultság — a gépjárm ű 
elhasználódása, az üzemeltetés jellegének meg
változtatása, vagy bárm ely más okból — meg
szűnik, haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 
belül vissza kell szolgáltatni.

(5) A rendszám táblát a rendszám tábla-tartóra 
vagy a járm ű ezt helyettesítő szerkezeti részére 
kell felszerelni.

A gépjármű tulajdonosára (üzembentartójára) 
vonatkozó kötelezettségek

9. §

(1) E rendelet szempontjából a gépjárm ű tu
lajdonosa az a személy, aki a gépjárm ű tu la j

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/14/1980 /11



68 1980. augusz tu s 18. BELÜ G Y I KÖZLÖNY 8. szám

donjogának megszerzését hitelt érdemlően iga
zolja.

(2) A gépjárm ű üzem bentartója:
a) a gépjárm ű tulajdonosa,
b) az, akinek a gépjárm ű tulajdonosa — tu 

lajdonjogának fenntartása m ellett — az üzem
bentartói jogosultságot átengedte.

(3) A rendőrhatóság a gépjárm ű forgalmi en
gedélyébe bejegyzi a gépjárm ű üzem bentartói 
jogosultságot, valam int — ha a tulajdonos és az 
üzem bentartó nem azonos — a tulajdonjogot is.

(4) A gépjárm ű tulajdonosa a rendőrhatóság
nak köteles bejelenteni:

a) a forgalmi engedély adataiban tö rtén t vál
tozást — kivéve ha azt az arra illetékes hatóság 
a forgalmi engedélybe bevezette — a változás 
időpontját követő 8 napon belül,

b) a gépjárm ű üzem bentartói jogosultságában 
beállott változást — az üzem bentartói jogosult
ság megszerzőjével együtt — 15 napon belül,

c) a gépjárm ű tulajdonjogában beállott vál
tozást — az új tulajdonossal együtt — 15 napon 
belül.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meg
határozott esetekben a tulajdonos tartós aka
dályoztatásakor :

a) az üzem bentartói jogosultság átengedésé
nek tényét — a jogosultság megszerzőjének 
adott — két tanú által a lá írt írásbeli nyilatko
zattal :

b) a gépjárm ű tulajdonjogában beállott vál
tozás tényét — az új tulajdonos által bem uta
to tt — adás-vételi szerződéssel

köteles elismerni.

(6) Nincs szükség az (5) bekezdésben megha
tározott nyilatkozatra, illetőleg az adás-vételi 
szerződésre, ha a jogosultság átszállása jogerős 
bírói ítéletből, hagyatéki végzésből vagy más 
közokiratból kitűnik.

(7) Az üzem bentartónak a forgalmi engedély, 
rendszám tábla elvesztését vagy megrongálódá
sát legkésőbb 48 órán belül be kell jelenteni a 
rendőrhatóságon.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla 
visszavonása

10 . §

(1) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és 
a rendszám táblát visszavonja, ha

a) a forgalmi engedély vagy a rendszám táb
la hamis vagy m egham isították, illetőleg azzal 
más módon visszaéltek;

b) a 9. § (4) bekezdésének c) pontjában előírt 
bejelentési kötelezettségnek nem te ttek  eleget;

c) a gépjárm űvel érvénytelen forgalmi enge
déllyel vettek részt a közúti forgalomban;

d) a tulajdonos kéri.

(2) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és 
rendszám táblát visszavonhatja:

a) a  műszaki alkalmasság igazolásáig, ha az 
intézkedő rendőr m egállapítja, hogy a gépjár
mű a közúti forgalomban való részvételre al
kalm atlan;

b) a vezetői engedély megszerzéséig vagy az 
üzem bentartói jog átruházásáig az olyan sze
mélyi tulajdonban levő m otorkerékpár vagy 
személygépkocsi esetében, am elynek üzem ben
tartó já t az engedély nélküli vezetés szabálysér
tése [17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet 
43. §-a] m iatt két éven belül legalább kétszer el
m arasztalták.

c) a  9. § (4) bekezdésének a)—b) pontjában 
előírt bejelentési kötelezettségnek nem tettek  
eleget.

(3) A rendőr — vagy a KPM Autófelügyelet 
ellenőre — a forgalmi engedélyt és a rendszám - 
táb lát a helyszínen elveszi, ha

a) a forgalmi engedélyt vagy a rendszám táb
lát m egham isították,

b) a forgalmi engedély érvénytelen,
c) a gépjárm ű közúti forgalomban való to

vábbi részvétele közvetlen baleseti veszéllyel 
jár.

(4) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt és 
rendszám táblát legkésőbb 72 órán belül — a 
visszavonás tárgyában hozandó döntés végett — 
a rendőrhatósághoz fel kell terjeszteni. A rend
őrhatóság a visszavonás tárgyában 8 napon belül 
határoz.

III.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó 
készülékek felszerelésének engedélyezése

11. §

(1) G épjárm űre m egkülönböztető fény- és 
hangjelző készüléket — villogó kék lám pa és 
sziréna, vagy váltakozó hangmagasságú kürt,- 
illetőleg járm űre figyelmeztető jelzést — villo
gó sárga lám pa — felszerelni csak a rendőrha
tóság engedélyével szabad.

(2) A rendőrhatóság megkülönböztető jelzé
sek felszerelését csak életmentés, tűzoltás vagy 
az em beri életet és anyagi javakat közvetlenül 
fenyegető egyéb veszély elhárítása, továbbá a 
közbiztonsági feladatok teljesítése céljából
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üzem bentartott és ténylegesen arra használt 
gépjárm űvekre engedélyezi.

(3) Figyelm eztetést adó készülék felszerelése 
csak az ú t vagy közmű építésére, fenntartására 
(javítására) illetőleg tisztítására szolgáló járm ű
re, a m egengedett hosszúsági vagy szélességi 
m éretet lényegesen meghaladó, valam int az el
romlott járm ű vontatását rendszeresen végző 
járm űre engedélyezhető.

(4) A megkülönböztető és figyelmeztető jel
zést adó készülékek felszerelésének engedélye
zését a járm ű forgalmi engedélyébe is be kell 
jegyezni.

(5) A fegyveres erők és fegyveres testületek 
által üzem bentartott gépjárm űvekre a megkü
lönböztető és figyelmeztető jelzések használatát 
az üzem bentartónak a hatósági engedély és jel
zés kiadására jogosult szerve engedélyezi.

Gépjárművekre vonatkozó egyéb engedélyek

12. §

(1) A rendőrhatóság — az ügyfél kérelm ére 
— engedélyezheti:

a) gépjárm űvön hangszóró, vagy reklámcé
lokat szolgáló egyéb eszközök használatát,

b) a közúton versenyek és egyéb rendezvé
nyek tartását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben, ha 
az engedélyt több első fokú hatóság területére 
kiterjedő érvényességgel kérik, az engedély ki
adásához a területileg illetékes rendőr-főkapi
tányság jóváhagyása szükséges.

Ideiglenes forgalomkorlátozás

13. §

(1) A rendőrhatóság közbiztonsági okokból, 
tűzvész, árvíz, vagy egyéb elemi csapás, továb
bá baleset helyszínén és rendezvények alkalmá
val (ünnepi felvonulás, sport, stb.) elrendelheti:

a) egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek 
közúti forgalmának teljes vagy részleges lezá
rását, a forgalom elterelését vagy korlátozását,

b) a megállás vagy várakozás tilalm át, illető
leg a kijelölt várakozó helyen a várakozás meg
szüntetését,

c) egyéb közlekedési tilalm ak feloldását, az 
egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irá
nyának m egváltoztatását.

(2) A rendőrhatóság az (1) bekezdésben emlí
te tt ideiglenes intézkedések m egtételekor a 
szükséges m értékben gondoskodik a közúti jel
zőtáblák ideiglenes kihelyezéséről és az állandó

jelleggel kihelyezett közúti jelzőtáblák elfordí- 
tás, leszerelés, vagy letakarás ú tján  történő ha
t álytalanításáról.

Ideiglenesen közúti jelzőtáblákat — halasztha
tatlan  intézkedésként — a tűzoltóság helyszínre 
kivonult egységei is kihelyezhetnek.

(3) Az (1) bekezdésben em líte tt ideiglenes in
tézkedések okának megszűnésével haladéktala
nul gondoskodni kell a korlátozások feloldásá
ról, a (2) bekezdés alapján ideiglenesen kihelye
zett közúti jelzőtáblák eltávolításáról és az ál
landó jelleggel ott levő közúti jelzőtáblák hatá
lyának visszaállításáról.

(4) A rendőrség a közlekedés biztonságát köz
vetlenül veszélyeztető körülm ények — közúti 
jelzőtábla, vagy útburkolati jel hiánya, ellent
mondó jelzések vagy más rendellenességek pl. 
útrongálódás stb. — m iatt jogosult a közút for
galmi rendjének ideiglenes m egváltoztatására, 
a veszélyeztetett útszakasz, vagy útkeresztező
dés lezárására.

Ilyen esetben az illetékes útügyi hatósággal 
együttm űködésben 48 órán belül dönteni kell a 
közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyezte
tő körülm ények m egszüntetése érdekében szük
séges intézkedésekről.

(5) A rendőrhatóság fontos közérdekből a 
közúti járm űvek közlekedése vagy várakozása 
céljára ideiglenes jelleggel igénybe veheti az 
egyébként nem  a közúti forgalom célját szolgáló 
közterületet, ha annak teherbírása megfelelő 
vagy súlykorlátozás elrendelésével arra alkal-
m as.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

14. §

E rendelet hatálybalépéséig k iadott vezetői 
engedélyek és járm űvezetői igazolványok to
vábbra is érvényesek. Az „ellenőrző lapok" e 
rendelet hatálybalépésének napjától külön in
tézkedés nélkül hatályukat vesztik.

Illetékek és díjak

15. §

A rendőrség közúti közlekedési igazgatási el
járása során a külön jogszabályban m eghatáro
zott beadványi és kiadványi illetékeket és díja
kat kell leróni.
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Hatálybalépés

16. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 
egyidejűleg az 1/1972. (II. 23.) BM számú rende
let hatályát veszti.*

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

14/1980. számú 
utasítása

a rendőrhatósági közúti közlekedési 
igazgatásról szóló, a 2/1980. (VII. 31.)

BM számú rendelettel módosított 1/ 1976.
(I. 10.) BM számú rendelet végrehajtásáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás
ról szóló, 2 1980. (VII. 31.) BM számú rendelettel 
m ódosított 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet (a 
továbbiakban: R) végrehajtására — az ügykö
rüket érintő kérdésekben az érdekelt m iniszte
rekkel egyetértésben — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

Hatáskör és illetékesség.
1. A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz

gatási ügyekben azok a járási, városi és járási 
rendőrkapitányságok járnak  el első fokon, am e
lyek e rre  a R. hatálybalépése előtt engedélyt 
kaptak.

2. A R. 11. §-ának (3) bekezdésében, valam int 
a R. 12. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában 
m eghatározott engedélyeket illetékességi te rü 
letén — külön kijelölés nélkül is — a járási, vá
rosi és járási rendőrkapitányság, illetőleg Buda
pest területén  a Budapesti Rendőr-főkapitány
ság Közlekedésrendészete Közlekedésszervezési 
és Igazgatási Osztálya adja ki.

3. 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
kedésrendészet vezetője, illetőleg a megyei ren 
dőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési 
osztálya vezetőjének hatáskörébe tartozik, kivé
ve a R. 11. §-ának (5) bekezdésében foglalt ese
teket.

4. Több rendőr-főkapitányság területét érin
tő közúti verseny vagy egyéb közúti rendez

* A rendeletben szereplő m ellékleteket a Belügyi 
Közlöny 1976. évi 3. száma tartalm azza.

vény engedélyezése — az é rin te tt megyei ren 
dőr-főkapitányságokkal történő előzetes egyez
tetés u tán — az engedélyt kérő szerv székhelye 
szerint illetékes a 3. pontban m eghatározott ve
zető hatáskörébe tartozik.

5. Az 1968. évi I. tv. 116 A. §-ának (3) bekez
désében és a 116 B. §-ának (3) bekezdésében, 
valam int a 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú ren 
delet 62. §-ának (3) bekezdésében m eghatározott 
intézkedés m egtételére — vezetői engedély vi
sszavonás — a R. 5. §-a (2) bekezdésének a) 
pontjában felsorolt közúti közlekedési szabály- 
sértések elbírálására hatáskörrel rendelkező sza
bálysértési hatóság jogosult.

6. A szabálysértési hatóság a R. 5. §-ának (3) 
és (4) bekezdése alapján a szabálysértési ügy
ben hozott m arasztaló határozatban — intézke
désként — rendeli el a  vezetői engedélyek, vagy 
igazolványok, illetve egyes járm űkategóriába 
tartozó járm ű vezetésére szóló jogosultság két 
hónaptól egy évig terjedő időtartam ra történő 
visszavonását.

I.

Járművezetői engedélyek kiadása és 
visszavonása

Vezetői engedélyek és igazolványok

7. Vezetői engedélyt a Gépjárm űvezetői Vizs
gabizottság, a járm űvezetői igazolványt a Helyi 
Közforgalmú Vasúti Járm űvezetők Vizsgabizott
sága által m egküldött okmányok alapján a  R. 
1. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott ren 
dőrhatóság (a továbbiakban: illetékes rendőrha
tóság) adja ki.

8. A vezetői engedélyt és a járm űvezetői iga
zolványt — a vizsga időpontjának, feltüntetésé
vel, aláírással, körbélyegző lenyom attal — a rra  
a járm űkategóriára kell kiállítani, am elyre a 
kérelmező sikeres vizsgát te tt. Ha a vezetői en
gedéllyel, járm űvezetői igazolvánnyal rendelke
ző személy újabb járm űkategóriába tartozó já r
mű vezetéséből tesz eredm ényes vizsgát, ezt a 
m ár meglévő vezetői engedélybe, járm űvezetői 
igazolványba az előzőeknek megfelelően kell be
jegyezni.

9. A vezetői engedély, illetőleg járm űvezetői 
igazolvány érvényességi idejét a gépjárm űve
zetők. egészségi alkalmasságának orvosi megál
lapításáról szóló 1/1976. (I. 16.) EüM számú ren 
delet 4. §-a (2) bekezdésének, illetve a 17. §-nak 
megfelelően kell a vezetői engedélybe bejegyez
ni. A vezetői engedély kiadásakor ezt a ren 
dőrhatóság, későbbi érvényesítéskor pedig az 
1/ 1976. (I. 16.) EüM számú rendelet 8. §-ának 
(2) bekezdésében, illetve a 17. §-ában m eghatá
rozott szerv végzi.

10. A vezetői engedélyt, illetve a járm űveze
tői igazolványt postán, aján lo tt küldem ényként
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kell megküldeni. Ha a kézbesítés nem postán 
történik, az átvételt aláírással igazoltatni kell. 
A vezetői engedélyt, járm űvezetői igazolványt 
m eghatalm azott is átveheti.

11. A vezetői engedély, illetve járm űvezetői 
igazolvány „Korlátozások, hatósági bejegyzések” 
című rovatába csak a rendőrhatóság, az alkal
massági vizsgálatot végző orvos, valam int a 
szakoktatók esetében az Autóközlekedési Tan
intézet tehet bejegyzést.

12. Az egészségügyi alkalmassággal kapcsola
tos korlátozásokat a  vezetői engedélybe, a já r
művezetői igazolványba — annak kiadásakor — 
az „Alkalmassági vélem ény” alapján a rendőr- 
hatóság jegyzi be.

13. A mozgássérültek részére kialakított (át
alakított) gépjárm űvek vezetőinél a vezetői en
gedélybe az előírt korlátozást be kell vezetni. A 
Velorex típusú gépjárm űvek „A” vagy „B” já r
m űkategóriára k iállított vezetői engedéllyel ve
zethetők.

14. A vezetői engedély cseréjekor:
a) az 1970. január 1. előtt vizsgázott gépjár

művezetők esetében be kell jegyezni az állás
vállalásra való 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
kalm azni a R. 2. §-a (1) bekezdése g) és h) pont
jainak megfelelően. E bejegyzéseket az 1964. 
augusztus 1-től 1976. január 10-ig kiadott ve
zetői engedélyek kicserélésekor kell megtenni.

15. A vizsgalap alapján a gépjárm űvezetőkről 
és a járm űvezetőkről az erre a célra rendszere
síte tt nyilvántartó  lapot kell kiállítani. A nyil
vántartó  lapra a  korlátozásokat is fel kell je
gyezni.

16. A „Nemzetközi vezetői engedély” annak 
adható ki, aki a R. 1. számú m ellékletnek meg
felelő vezetői engedéllyel rendelkezik.

17. A nemzetközi vezetői engedélyt kiadni 
csak a vezetői engedély adataival történő egyez
tetés u tán  szabad és az átvételt aláírással kell 
igazoltatni.

18. Ideiglenes vezetői engedély adható ki an
nak, aki:

a) bejelenti, hogy vezetői engedélyét elvesz
tette, vagy az m egsemmisült;

b) a külföldi hatóság által kiállított vezetői 
engedélyének cseréjét kéri — orvosi igazolás 
csatolása m ellett — arra az időre, amíg az elő
írt vizsgát leteszi.

19. Az ideiglenes vezetői engedély kiadásá
hoz szükséges orvosi igazolást meg kell őrizni és 
a kiadásra kerülő új vezetői engedély érvényes
ségi idejét az abban feltün te te tt időponttól kell 
számítani.

20. A 18. pont a) alpontja szerint kiadott 
ideiglenes vezetői engedély esetében a rendőr- 
hatóság a nyilatkozatban közölt adatokat nyolc 
napon belül a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnök
ség Lakcím- és Közlekedési N yilvántartó Osz
tályával (a továbbiakban: Nyilvántartó) egyez
tesse.

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

22. Az egészségügyi alkalmasság igazolása 
mellett, tanuló vezetői engedélyt lehet kiadni 
annak, aki a külön jogszabályban m eghatározott 
feltételek m egléte esetén engedélyt kapott a 
gépjárm űvezetés tanfolyam on kívüli tanulásra. 
Tanfolyamon történő oktatás m ellett is adható 
ki tanuló vezetői engedély — a tanfolyam on 
való részvétel igazolása m ellett — ha az oktatást 
végző személynél a  külön jogszabályban meg
határozott feltételek megvannak.

23. Ha a képzést a 2/1969. (II. 27.) KPM szá
m ú rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében m egha
tározott hozzátartozó végzi, a rokoni kapcsola
tot az e célra rendszeresített nyom tatványon 
kell igazolni. Ilyenkor a tanuló vezetői enge
délyre te tt 20 F t értékű illetékbélyeget értékte
leníteni kell.

24. 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 ellátott, 
valam int aláírt nyom tatványokat elszámolási 
kötelezettséggel kell a Gépjárm űvezetői Vizsga- 
bizottság rendelkezésére bocsátani.

25. A személygépkocsi és m otorkerékpár ta 
nuló vezetői engedélyeket az ország terü letére  
szóló érvényességgel kell kiadni, de ha a körül
m ények indokolttá teszik, egyes útvonalakról a 
tanuló vezetői engedélyekkel közlekedőket ki 
lehet zárni.

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

a) ha az alapvető adatok tekintetében m egfe
lel a R. 1. számú mellékletének, akkor a m agyar 
vezetői engedélyt a rra  a járm űkategóriára kell 
kiállítani, am elyre a vezetői engedély is jogosít. 
A jogosultság megszerzésének, valam int a ve
zetői engedély érvényességének időpontját az 
eredeti engedély alapján kell bejegyezni, ha az 
érvényesség lejárt, a csere időpontjától számít
va egy év időtartam ra érvényesíteni;
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b) ha nem felel meg a R. 1. számú m ellékle
tének, úgy a R. 2. §-a (4) bekezdésének c) pont
jában előírt vizsga igazolása alapján kell a jo
gosultságot megállapítani, az eredeti vizsgaidő- 
pont, valam int a belföldi egészségügyi szerv or
vosa által m egállapított érvényességi idő be
jegyzésével;

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

d) a magyar vezetői engedély kiadásakor a 
külföldi vezetői engedélyt be kell vonni és azt 
érvénytelenítés nélkül

— külföldi állampolgár esetében irattározzák, 
(nem selejtezhető);

— m agyar állampolgár esetében terjesszék 
fel a Nyilvántartónak.

27. Ha a külföldi állampolgár véglegesen el 
kívánja hagyni a M agyar Népköztársaság te rü 
letét, kérelm ére eredeti vezetői engedélyét visz- 
sza kell adni. A m agyar vezetői engedélyét be 
kell vonni és fel kell terjeszteni a N yilvántartó
nak.

28. A rendőr, ha intézkedése során megálla
pítja, hogy a külföldi hatóság által kiállított ve
zetői engedély érvényessége lejárt, a vezetői en
gedély helyszíni elvételének szabályai szerint 
köteles eljárni.

29. Külföldi hatóság által kiállított vezetői 
engedéllyel rendelkező külföldi vagy m agyar 
állampolgár az ország terü letére való belépéstől 
szám ított egy évig jogosult a vezetésre, ha ve
zetői engedélye megfelel a R. 1. számú m ellék
letének. Ellenkező esetben — államközi szerző
dés hiányában — csak az országhatártól a laká
sáig, illetve szálláshelyéig, tranzit utasforgalom 
ban pedig a külföldi állampolgár az országhatár 
átlépésétől a  kiléptető határátkelőhelyig jogo
sult gépjárm űvet vezetni.

30. Amennyiben a külföldi vagy m agyar ál
lampolgár tanfolyam m entes vizsgára kér enge
délyt — ha külön jogszabályban m eghatározott 
feltételek fennállnak — a tanfolyam m entes 
vizsgára bocsátást a vizsgalapon kell engedé
lyezni.

A vezetői engedély kiadásának feltételei

31. A közbiztonsági alkalmasságot a vezetői 
engedély kiállítása előtt a vizsgajelentkezési la
pon te tt nyilatkozat alapján kell vizsgálni, két
ség esetén a bűnügyi nyilvántartó  ú tján  kell 
megállapítani.

32. A 31. pontban m eghatározottak szerint 
kell eljárni akkor is, ha a vezetői engedélyt 
újabb járm űkategóriára érvényesítik.

33. A bűnügyi szervek által az előzetesen le
tartóztato tt személytől elvett és a 4/1980. BM 
számú utasítás 23. pontjának h) alpontja  alap
ján m egküldött vezetői engedélyt — ha a R. 5. 
§-a (1) bekezdésének b), illetőleg a (2) bekezdé
sének d) pontja alapján visszavonásnak helye 
nincs — a fél jelentkezéséig irattározni kell. A 
fél jelentkezésekor ellenőrizni kell, hogy vezetői 
engedélyét vissza lehet-e adni.

A vezetői engedély érvényessége

34. Ha a rendőrhatóság tudom ást szerez a r 
ról, hogy vezetői engedéllyel, járm űvezetői iga
zolvánnyal (a továbbiakban: vezetői engedély) 
rendelkező személy olyan betegségben szenved, 
amely alkalm atlanná teheti a járm űvezetésre, a 
R. 4. §-ának (7) bekezdése alapján elrendelheti 
a járm űvezető soron kívüli orvosi vizsgálatát.

35. Ha a soron kívüli orvosi vizsgálaton meg
állapították, hogy a járm űvezető egészségileg 
alkalm atlan a járm űvezetésre, vagy a vizsgála
ton nem jelent meg, a  R. 4. §-ának (8) bekezdé
sében foglaltaknak megfelelően a vezetői enge
délyét érvényteleníteni kell. Az érvénytelení
tést a vezetői engedély hivatalos feljegyzések 
rovatába kell bejegyezni:
„G épjárm ű vezetésére egészségileg alkalm atlan” 
aláírással és körbélyegzővel kell ellátni.

36. Az egészségügyi alkalmasság igazolása 
esetén az érvénytelenített vezetői engedély he
lyett új vezetői engedélyt kell kiadni.

A vezetői engedély visszavonása

37. A R. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja 
alapján történő vezetői engedély visszavonás 
esetén, a helyszínen elvett vezetői engedélyt ha
táridőbe kell tenni.

38. Ha a járm űvezető 15 napon belül az 
egészségügyi vagy pályaalkalmassági alkalm as
ságát igazolja, részére a vezetői engedélyt visz- 
sza kell adni, és az orvosi alkalmasság igazolása 
esetén kötelezni kell az érvényesítés bejegyzé
sére. A pályaalkalmasság igazolása esetén az or
szágos rendőr-főkapitány közbiztonsági és köz
lekedési helyettesének 5/1978. számú intézkedé
se 5. pont e) alpontja szerint kell eljárni.

39. Am ennyiben 15 napon belül az igazolás 
bem utatása nem történ t meg, a vezetői enge
délyt vissza kell vonni.

40. Rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás 
esetén a kényszerintézkedést elrendelő hatóság, 
ha a vezetői engedély visszavonását is indokolt
nak tartja , erről határozatában rendelkezzen. 
Ilyen esetben a jogerős határozat egy példányát 
a vezetői engedély visszavonására hatáskörrel 
rendelkező illetékes rendőrhatóságnak küldjék 
meg a visszavonás elrendelésére. A vezetői en-
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gedélyt a „kényszerintézkedés időtartam ára" 
kell visszavonni.
A visszavonás időtartam a a kényszerintézkedést 
elrendelő határozat jogerőre emelkedésének 
napjától a m egszüntető határozat jogerőre emel
kedésének napjáig, vagy a jogerőre em elkedett 
felülvizsgálati határozatban m egjelölt időpontig 
tart.

41. Kényszergyógykezelés, alkoholisták kény- 
szergyógyítása, kötelező intézeti gyógykezelés, 
illetve a cselekvő képességet kizáró vagy korlá
tozó gondnokság alatt álló személy vezetői en
gedélyét haladéktalanul vissza kell vonni.

42. A R. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában 
felsorolt közúti közlekedési szabálysértések 
m iatt indult eljárásban a szabálysértési utasítás 
rendelkezéseit kell alkalmazni a következő elté
résekkel:

a) ha a vezetői engedély visszavonása indo
kolt, a szabálysértési előadó a feljelentés ik ta
tását követően öt m unkanapon belül köteles a 
tárgyalásra szóló idézéseket kiküldeni;

b) a  vezetői engedély visszavonása esetén a 
határozat ellen benyújto tt fellebbezést — az ügy 
összes irataival együtt — haladéktalanul fel kell 
terjeszteni a másodfokú szabálysértési hatóság
hoz;

c) a másodfokú szabálysértési hatóság az 
ügyet legkésőbb 15 napon belül köteles elbírál
ni és a hozott határozatát az első fokú hatóság
nak — az iratokkal együtt — további intézke
dés végett megküldeni;

d) a vezetői engedély visszavonásával kap
csolatban az első és m ásodfokú szabálysértési 
hatóság m indenkor differenciáltan (az elkövető 
személynek és cselekményének a közlekedés 
biztonságára veszélyessége m ellett, az elkövető 
szociális és m unkahelyi körülm ényeire is figye
lemmel) járjon  el, főleg a gépjárm űvezetői m un
kakörben foglalkoztatott és a foglalkozás gya
korlásához nélkülözhetetlen vezetői engedéllyel 
rendelkező elkövetők szabálysértésének elbírá
lása során.

43. Az első fokú szabálysértési határozatban 
— a közlekedési igazgatási intézkedésre — a kö
vetkezőképpen kell rendelkezni:

a) „Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 5.
§-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak 
alapján ....................-i lakos .................. sz. veze
tői engedélyének (igazolványának) ...( ....... ) év,
...(.............) hó időtartam ra történő visszavoná
sát rendelem  el.
A határozat egy példányát —- a visszavonás 
végrehajtására — az állandó lakóhely szerint
illetékes közlekedési hatóságnak (........................ )
megküldöm.”

b) „Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 5.
§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján .......
....................-i lakos....................  sz. vezetői enge
délyébe bejegyzett ................ járm űkategóriába
tartozó járm ű vezetésére való jogosultságának

....... ( ................ ) év ....................  hó időtartam ra
történő visszavonását rendelem  el.
A határozat egy példányát — a  visszavonás vég
rehajtására — az állandó lakóhely szerint ille
tékes közlekedési hatóságnak (............................ )
m egküldöm.”

44. A határozatban a közlekedési igazgatási 
intézkedést külön is indokolni kell, valam int az 
elkövető figyelm ét fel kell hívni arra, hogy: a 
vezetői engedély, illetőleg a  m eghatározott jár-, 
m űkategóriába tartozó járm ű vezetésére való 
jogosultság visszavonása a határozat jogerőre 
emelkedését követően lép hatályba. A visszavo
nás időtartam a a vezetői engedélynek az illeté
kes közlekedési hatóságon tö rtén t leadása, illet
ve jogosultság visszavonása bejegyzésének nap
jától veszi kezdetét.

45. Ha az első fokú szabálysértési hatóság ve
zetői engedély visszavonását is elrendelő hatá
rozata a tárgyaláson jogerőre emelkedik, a ve
zetői engedélyt a  tárgyalás alkalm ával el lehet 
venni és azt — a jogerős határozat egy példá
nyával együtt — az illetékes rendőrhatósághoz 
kell továbbítani.

46. Ha a határozat a tárgyaláson nem emel
kedik jogerőre, az első fokú szabálysértési ha
tóság a közlekedési igazgatási intézkedést is 
tartalm azó határozat egy példányát a jogerőre 
emelkedés u tán  — soron kívül — küldje meg 
a visszavonás végrehajtására illetékes rendőrha
tóságnak. 

47. A segédmotoros kerékpár, lassújárm ű
vezetői igazolvány, illetve állati erővel vont já r
mű hajtói igazolvány visszavonásáról is rendel
kező szabálysértési határozatot — a visszavonás 
végrehajtása végett — az elkövető lakóhelye 
szerint illetékes rendőrhatóságnak kell m egkül
deni.

48. A 47. pontban m eghatározott igazolványok 
esetén a visszavonásra illetékes rendőrhatóság 
a Közlekedés- és Postaügyi M inisztérium nak 
az igazolást kiállító szervét is köteles értesíteni.

49. A gépjárm űvezetői (járművezetői) m un
kakörben foglalkoztatott személy vezetői enge
délyének visszavonásáról, a jogerős szabálysérté
si határozat egy példányának m egküldésével a 
gépjárm űvezető m unkáltató ját is értesíteni kell.

50. A 49. pont szerinti visszavonásról a m un
káltatót a szabálysértési hatóság, egyéb esetek
ben az elkövető lakóhelye szerint illetékes ren 
dőrhatóság értesítse.

51. A R. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja, il
letőleg az 5. §. (2) bekezdésének d) pontja sze
rin ti visszavonásra akkor kerülhet sor, ha a  gya
núsítottal a gyanúsítást közölték, nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe foglalták és erről a nyomozóha
tóság — helyszíni elvétel esetén a vezetői enge
dély egyidejű megküldésével — a visszavonásra
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illetékes rendőrhatóságot értesítette. A vissza
vonást elrendelő határozat egy példányát a bűn
ügyi iratokhoz való csatolás végett meg kell 
küldeni a nyomozóhatóságnak.

52. Ha a rendőrhatóság a vezetői engedélyt a 
R. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja a lap ján  a 
R. 3. §-a (6) bekezdésének c) pontjára hivatko
zással vonja vissza, a visszavonást a jogerős bí
rói ítéletben m eghatározott időtartam ra kell k i
mondani.

53. Ha a bíróság jogerős ítéletében a járm ű- 
vezetéstől eltiltást alkalm azta és azt megelőző
en a vezetői engedélyt a rendőrhatóság a jog
erős bírói ítéletig m ár visszavonta, az eltelt időt 
a bíróság a járm űvezetéstől eltiltás idejébe be
számítja.

54. A R. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontján 
alapuló határozatot az iratokhoz való csatolás 
végett az illetékes szabálysértési hatóságnak kell 
megküldeni.

55. A vezetői engedély visszavonására vonat
kozó rendelkezéseket — a R-ben m eghatározott 
kivételek figyelembevételével — a külföldi ha
tóság által k iállított vezetői engedélyekre is al
kalm azni kell.

56. A R. 6. §-a (1) bekezdésének a), d) pont
jában m eghatározott esetekben a vezetői enge
dély a helyszínen csak az alábbi feltételek m el
lett vehető el:

a) szeszesital fogyasztás m iatt, ha az intézke
dő rendőr m egállapítását a járm űvezető által 
aláírt nyilatkozat, vagy a vérvételt végző orvos 
klinikai vizsgálatának eredm énye is alátám aszt
ja;

b) közúti közlekedési baleset okozása m iatt, 
ha a baleset következtében egy vagy több sze
mély a helyszínen meghalt, vagy az elsődleges 
orvosi vélem ény szerint életveszélyes sérülést 
szenvedett, illetőleg legalább 10 személy — kö
zülük egy vagy több súlyosan — megsérült.

57. Aki vezetői engedéllyel lassú járm űvet, 
segédmotoros kerékpárt vezet, illetve állati erő
vel vont járm űvet hajt, és olyan cselekményt 
követ el, amely m iatt a R. 6. §-ának (1) bekez
dése alapján helyszíni elvételnek, illetőleg a R. 
5. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a bün
tető eljárás jogerős befejezéséig történő vissza
vonásnak helye van, úgy tekintendő, m intha 
gépjárm űvet vezetett volna.

58. A rendőr a vezetői engedély helyszíni el
vételekor az elvételt a rendszeresített átvételi 
elism ervényen igazolja és az alábbiak szerint 
járjon el;

a) az elvett vezetői engedélyt — a bűncselek
m ény alapos gyanúja esetén — jelentésével 
együtt a nyomozás lefolytatására illetékes ren
dőrhatóságnak kell felterjeszteni;

b) egyéb esetekben a vezetői engedélyt a 
visszavonásra illetékes rendőrhatóságnak — je
lentésével együtt — terjessze fel és egyben kez
deményezzen szabálysértési eljárást.

59. Ha a vezetői engedély egészségügyi ér
vénytelenségének időtartam a az egy hónapot 
nem haladja meg, a rendőr figyelmeztessen, ha 
egy hónapot m eghaladja, de a  három  hónapot 
nem éri el, a vezetői engedély elvétele nélkül 
helyszínbírságot szabjon ki.

60. Az érvénytelenség m egállapításakor az 
intézkedő rendőr az eljárás alá vont szem élyt 
szólítsa fel, hogy az időszakos orvosi vizsgálaton 
15 napon belül jelenjen meg és a vezetői enge
délyét érvényesíttesse. Ha a vezetői engedély 
elvétele az 58. pont b) alpontja alapján történik, 
az eljárás alá vont szem élyt arra  kell figyel
m eztetni, hogy alkalmasságának igazolásával — 
vezetői engedélyéért — 15 napon belül a lakó
helye szerint illetékes rendőrhatóságnál jelen
jen meg.

61. A nyomozás lefolytatására illetékes ren 
dőrhatóság a helyszínen elvett vezetői enge
déllyel kapcsolatban az alábbiak szerint járjon 
el:

a) a  gyanúsítás közlése u tán  — az elvételtől 
szám ított 25 napon belül a visszavonásra illeté
kes rendőrhatóságnak küldje meg, ha a R. 5. 
§-a (2) bekezdésének c) pontjában felvett vissza
vonási okok állnak fenn;

b) ha a helyszíni elvétel jogos volt és a to
vábbiakban a vezetői engedélynek a R. 5. §-a (2) 
bekezdésének d) pontja alapján történő vissza
vonását tartják  szükségesnek, az a) pont szerint 
köteles eljárni;

c) ha a vezetői engedély elvétele indokolt 
volt, de a büntető eljárás jogerős befejezéséig 
történő visszavonása nem szükséges, a vezetői 
engedélyt a járm űvezetőnek vissza kell adni, 
ilyenkor az elvétel és a visszaadás között eltelt 
időtartam ot az ügyiraton fel kell tün te tn i;

d) ha ittas vezetés m iatt szabálysértési eljá
rás lefolytatására kerü l sor, a vezetői engedélyt 
a feljelentés egy példányával a visszavonásra 
illetékes rendőrhatóságnak kell megküldeni.

62. Bírósági ítélet, vagy a szabálysértési ha
tóság határozata alapján vezetői engedély visz- 
szavonása során követendő eljárás:

a) ha a bíróság az elkövetőt csak segédmoto
ros kerékpár vagy lassú járm ű vezetésétől, i l 
letve állati erővel vont járm ű hajtásától tiltja  
el, illetve a szabálysértési hatóság ezen vezetői 
jogosultság visszavonásáról rendelkezik, a  ve
zetői engedélybe az eltiltás, illetve visszavonás 
tényét be kell vezetni, ha ezeket a  járm űveket 
a vezetői engedélye jogán vezette, illetve haj
to tta;

b) ha a bíróság ítéletében m ellékbüntetésként 
járm űvezetéstől való eltiltást mond ki, a gépjár
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művezető olyan járm űvel, am elynek vezetése 
engedélyhez van kötve, a közúti forgalomban 
nem vehet részt. Ha a járm űvezető a vezetői 
engedélyen kívül más igazolvánnyal is rendel
kezik, az ilyen ítélet alap ján  ezeket az igazolvá
nyokat is vissza kell vonni;

c) gépjárm űvezetéstől való bírói eltiltás ese
tén a vezetői engedélyen felül a trolibusz veze
tésére jogosító járm űvezetői igazolványt is visz- 
sza kell vonni.

63. A vezetői engedély visszavonásának el
rendelésekor, ha a  járm űvezető a rra  hivatkozik, 
hogy vezetői engedélyét elvesztette, részére új 
vezetői engedélyt kell kiállítani és annak visz- 
szavonására kell intézkedni.

II.
G épjárm űvek hatósági engedélyének és jelzésé

nek kiadása, visszavonása

A hatósági engedély és jelzés kiadása

64. A forgalmi engedély és rendszám tábla el
ső ízben történő kiadásakor — am ennyiben a 
tulajdonos más szem élyt nem jelöl meg — a 
gépjárm ű tulajdonosát kell üzem bentartónak 
tekinteni és a forgalmi engedélybe bejegyezni.

65. Ha a gépjárm ű tulajdonosa az üzemben
tartó i jogot — a gépjárm ű első forgalomba he
lyezésekor — más személynek engedi át, akkor 
a forgalmi engedélybe üzem bentartóként a jo
gosultság megszerzőjét kell feltüntetni, de a 
„Hivatalos feljegyzések” rovatba és a nyilván
tartó  kartonra a tulajdonos nevét és lakcímét is 
fel kell jegyezni.

66. A gépjárm ű tulajdonosa a gépjárm ű 
üzem bentartói jogosultság megszerzését a for
galmi engedély és rendszám tábla első ízben tör
ténő kiadásakor az alábbi okmányok valam e
lyikével igazolja:

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

b) külföldről behozott gépjárm űveknél a 
vámhatóság igazolása;

c) árverési jegyzőkönyv;
d) a gyártó vállalat, szövetkezet számlája;
e) vagyonjogi per esetén jogerős bírói ítélet 

vagy végzés;
f) ajándékozást igazoló okirat;
g) hagyatékátadó végzés;
h) adás-vételi szerződés az a—g) pontokban 

m eghatározott okmányok valamelyikével.

67. Ha a gépjárm ű első forgalomba helyezé
sekor tulajdonosa az üzem bentartói jogot más 
személy részére engedi át, a forgalmi engedély 
és rendszám tábla kiadásához a 66. pontban fog

lalt okmányok valam elyikén kívül az üzemben
tartói jogról lemondó nyilatkozat is szükséges.

68. A gépjárm ű ism ételt forgalomba helyezé
sekor tulajdonosa az üzem bentartói jogosultsá
got az alábbi okmányok valam elyikével igazolja:

a) személyi tu lajdonban lévő gépjárm űnél
— a gépjárm ű forgalmi engedély,
— a forgalomból kitiltási határozat,
— a forgalomból kivonást elrendelő hatá

rozat;

b) közülettől személyi tu lajdonba kerü lt gép
járm űnél a használt gépjárm űvek értékesítésére 
feljogosított vállalat, szövetkezet (2. számú m el
léklet) valam int a 3/1980. (II. 6.) MT számú ren
delet 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt esetben 
a gazdálkodó szervezet számlája és az eredeti 
üzem bentartói jogosultságot igazoló okirat.

69. A 68. pont b) alpontjának megfelelő for
galomba helyezés esetén:

a) lehetőleg a gépjárm ű eredeti forgalmi en
gedélyét kell az új üzem bentartónak kiadni;

b) ha ez nem lehetséges, (forgalmi engedély 
m egrongálódott, vagy egyéb érdekből nem ke
rü lhet kiadásra) az új forgalmi engedélyben fel 
kell tün te tn i az első forgalombahelyezés idő
pontját és azt, hogy az új tulajdonos hányadik 
üzem bentartó.

70. A gépjárm ű ism ételt forgalomba helyezé
sekor időszakos m űszaki vizsgálat igazolása 
szükséges, ha

a) új forgalmi engedély és jelzés kerül ki
adásra;

b) a rendőrhatóság a hatósági engedélyt és 
jelzést a járm ű nem  megfelelő műszaki állapo
ta m iatt vonta vissza;

c) a forgalmi engedély érvényessége lejárt.

71. A R. 7. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 
valam int a 70. pontban foglaltak vonatkozásá
ban a KPM Autófelügyelet, illetve az erre ki
jelölt gyártó vagy kereskedelm i vállalat által ér
tékesített járm űvek esetén e vállalatok igazo
lását kell elfogadni.

72. A R. 7. §-a (3) bekezdésének c) pontjá
ban m egkívánt igazolások a  következők:

a) a közületi szerv személygépkocsija részére 
üzem bentartási engedély;

b) az üzem bentartási engedély és a KPM Au
tófelügyelet külön igazolása

— közületi tulajdonban lévő forgalomból 
kivont személygépkocsi másik közületi szerv 
részére történő átadása és üzembehelyezése 
esetén, ha a személygépkocsit nem az arra  ki
jelölt vállalattól vagy szövetkezettől vásárolták;

— általános célú személygépkocsi szolgál
tató  személygépkocsivá, illetve szolgáltató sze-
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mélygépkocsi általános célúvá történő átm inő
sítésekor;

— állami vállalt vagy szövetkezet össze
vonása esetén;

c) a megyei (fővárosi) tanács VB egészség- 
ügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve veze
tőjének írásbeli engedélye a rokkant személyek 
részére forgalomba hozott személygépkocsi ha
tósági engedélyének és jelzésének kiadásához, 
illetve a tulajdonjog vagy az üzem bentartói jog 
külön jogszabályban m eghatározott időn belül 
történő átírásához;

d) a KPM Autófelügyelet engedélye a járm ű 
összeépítése vagy átalakítása esetén;

e) a m agánszemélyek gépjárm űhasználatáról 
szóló 3 1980. (II. 6.) MT szám ú rendelet 1. §- 
ának (2) bekezdésében m eghatározott kivételre 
való jogosultság igazolása.

73. A vám előjegyzésben kezelt gépjárm űre 
az ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám - 
táblát a  vámhatóság által kiadott okmányok 
alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság Köz
lekedésrendészete Közlekedésszervezési és Igaz
gatási Osztálya adja ki.

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

75. A 39/1976. (XI. 10.) PM—KkM számú
együttes rendelet 47. §-a (3) bekezdése alapján 
vám előjegyzésben kezelt gépjárm ű forgalmi 
engedélyébe be kell jegyezni:
"A gépjárm ű csak a MNB és a VPOP engedé
lyével idegeníthető el, használatra m ásnak át 
nem adható.”

76. A R. 7. §-a (5) bekezdésének b) pontja 
szerinti ideiglenes forgalmi engedélyt és rend
szám táblát a Diplomáciai Testületeket Ellátó 
Iroda igazolása alapján a Budapesti Rendőr-fő
kapitányság Közlekedésrendészete Közlekedés
szervezési és Igazgatási Osztálya adja ki egy 
hónap időtartam ra.

77. Kísérlet vagy kipróbálás céljából — 6 hó
napi időtartam ra — ideiglenes forgalmi enge
délyt és rendszám táblát lehet kiadni:

a) gépjárm ű gyártó vállalatnak;
b) állami, vagy szövetkezeti tulajdonban lé

vő gépjárm ű javító vállalatnak és kutató inté
zetnek;

c) önálló iparengedéllyel rendelkező autó-mo- 
torszerelő kisiparosnak;

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

e) a KPM Autófelügyeletnek.

78. A kísérlet vagy kipróbálás céljából ideig
lenes forgalmi engedéllyel és rendszám táblával 
ellátott gépjárm űvek üzembentartóinak. Indítá

si napló”-t kell kiadni. A gépjárm űvek csak az 
ideiglenes forgalmi engedélyben feltün te te tt 
korlátozások m egtartása m ellett vehetnek részt 
a közúti forgalomban. Korlátozások alóli m en
tesítést — rendkívüli és indokolt esetben — a 
kérelmező telephelye szerint illetékes első fokú 
rendőrhatóság adhat.

79. K ísérlet vagy kipróbálás céljából kiadott 
ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táb
lát az üzem bentartó az érvényességi határidőn 
belül különböző, de egyszerre csak egy gépjár
m űvön használhatja.

80. A R. 7. §-a (5) bekezdésének e) pontja 
szerinti ideiglenes forgalmi engedélyt és rend
szám táblát a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészete Közlekedésszervezési és 
Igazgatási Osztálya adja ki egy hónapi időtar
tam ra.

81. A 80. pont szerint ideiglenes forgalmi en
gedély és rendszám tábla m agyar állampolgár 
gépkocsijára csak akkor adható ki, ha

a) a gépjárm űvet M agyarországon még nem 
helyezték forgalomba;

b) a forgalomba helyezett gépjárm ű üzemben
tartó ja  az országot végleg elhagyja.

82. Az elveszett, vagy m egrongálódott rend
számtábla helyett az üzem bentartó bejelentésé
re ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám - 
táblát kell kiadni. Az üzem bentartói jogosultsá
got a kérelmező a forgalmi engedéllyel köteles 
igazolni.

A forgalmi engedélyt — az adatok ellenőrzése 
u tán  — az ideiglenes forgalmi engedéllyel és 
rendszám táblával együtt a  kérelmezőnek vissza 
kell adni.

83. Az ideiglenes forgalmi engedélyt és rend
szám táblát 6 hónapi időtartam ra kell kiadni, ki
véve ha a forgalmi engedély érvényessége előbb 
lejárt. Ha a rendszám táblát 6 hónapon belül pó
tolni nem lehet, az érvényességi időt az ideigle
nes forgalmi engedélyben kell meghosszabbítani.

84. A KPM Autófelügyelet által a vizsgaké
relem re adott válaszlap a forgalmi engedély ér
vényességét a vizsgáig terjedő időszakra meg
hosszabbítja.

85. Más szerveket (beléptető vám hivatal, 
használt gépjárm űvek értékesítésére feljogosí
to tt vállalat, szövetkezet) a R. hatálybalépése 
előtt használt „útvonal engedélyek” helyett az 
illetékes rendőrhatóság lát el a R. 8. számú m el
lékletében m eghatározott egy alkalom ra szóló 
forgalmi engedély nyom tatvánnyal.

86. Űj gépkocsik, m otorkerékpárok hatósági 
engedéllyel és jelzéssel történő értékesítésére 
szóló engedélyt az értékesítést végző vá lla la t 
szövetkezet telephelye szerint illetékes megyei 
rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közleke-
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dési osztályának, illetőleg a Budapesti Rendőr
főkapitányság Közlekedésrendészetének vezető
je adja meg.

Forgalmi engedély és rendszámtábla

87. A forgalmi engedély érvényességének ha
táridejét — első forgalombahelyezéskor — a 
forgalmi engedély "hivatalos feljegyzések” cí
mű rovatába kell bejegyezni.

88. Forgalmi engedélybe bejegyzést a  kiállí
tó hatóság, az érvényesség, a műszaki korláto
zások és a műszaki adatok változása tek in te té
ben a KPM Autófelügyelete és — külön rendel
kezésben m eghatározott módon és keretek között 
— a fegyveres erők és fegyveres testü letek  ille
tékes szervei végezhetnek.

89. Az elvesztett vagy olymódon megrongáló
dott forgalmi engedély helyett, amelyből az ér
vényességi idő nem állapítható meg és azt a R.
8. § (3) bekezdésében előírt módok valam elyiké
vel sem tud ják  igazolni, a nyilvántartó  karton 
és a gépjárm ű típuslapgyűjtem ény alapján a 
m ásodlatot ki kell adni azzal a bejegyzéssel, 
hogy az csak a műszaki vizsga „alkalm as” m i
nősítése alapján érvényes.

A gépjármű tulajdonosára (üzembentartójára) 
vonatkozó kötelezettségek

90. Ha a tulajdonos a R. 9. §-a (5) bekezdésé
nek a) pontjában m eghatározott nyilatkozattal 
— tulajdonjog fenntartása m ellett — lemond 
az üzem bentartói jogról, a  beállott változás át
vezetésekor nem kell a 11/1966. (VI. 29.) PM 
számú rendeletben m eghatározott illetéket fi
zetni.

91. A gépjárm ű tulajdonjogában beállott vál
tozást a régi és az új tulajdonos közötti adás
vételi szerződés alapján lehet átírni. Ebben az 
esetben a 90. pontban m eghatározott illeték be
fizetését is meg kell követelni.

92. Ha a tulajdonjog átírása végett a rendőr- 
hatóságnál csak az új tulajdonos jelenik meg, 
az „adatlapot” csak vele kell kitöltetni, aláíratni 
és az adás-vételi szerződés alapján a gépjárm ű 
tulajdonjogát ebben az esetben is át lehet írni.

93. Ha a tulajdonos — a tulajdonjog fenn tar
tása m ellett — írásbeli nyilatkozatban lemond 
az üzem bentartói jogról, de a rendőrhatóságnál 
személyesen nem jelenik meg, az üzem bentar
tói jog átírását a 92. pontban foglaltak szerint 
kell elvégezni.

94. Ha egy gépjárm űnek több tulajdonosa 
van, az alábbiak szerint kell eljárni:

a) ha a tulajdonosok (üzembentartók) lakása 
különböző megyékben van, a gépjárm űvet az a 
rendőrhatóság veszi nyilvántartásba, m elynek

területén  — az üzem bentartók nyilatkozata sze
rin t — a gépjárm ű telephelye lesz;

b) am ennyiben a gépjárm ű tulajdonosa és 
üzem bentartója nem azonos személy és külön
böző m egyékben laknak, a nyilvántartásbavétel 
a tulajdonos lakóhelye szerint illetékes rendőr- 
hatóság kötelessége;

c) ha a gépjárm űvet többen örökölték és — 
személyes m eghallgatás u tán — m indegyik ra
gaszkodik az üzem bentartói joghoz is, a forgal
mi engedélybe az összes üzem bentartót be kell 
jegyezni.

95. Ha a forgalomból kivont gépjárm ű ismé
telt forgalomba helyezésekor a gépjárm ű tu la j
donjogának. vagy üzem bentartó jogának átírá
sára is sor kerül, úgy kell eljárni m int a fo r
galomban lévő járm űvek esetében.

A forgalmi engedély és rendszámtábla vissza
vonása

96. A R. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja 
esetén a forgalmi engedély és a rendszám tábla 
visszavonásának időtartam a egy évnél rövidebb 
nem lehet és a két évet nem haladhatja  meg.

97. A forgalmi engedély és rendszám tábla a 
R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján 
történő visszavonása előtt a gépjárm ű tu lajdo
nosát fel kell szólítani, hogy a gépjárm ű tény
leges adatainak a forgalmi engedélybe történő 
átvezetése végett — 15 napon belül — a rendőr- 
hatóságnál jelenjen meg. Am ennyiben a tu la j
donos a felszólításnak nem te tt eleget, a for
galmi engedély és rendszám tábla visszavonása 
irán t kell intézkedni.

98. A hatósági engedély érvénytelensége ese
tén a forgalmi engedélyt és rendszám táblát a  
gépjárm ű műszaki alkalmasságának igazolásáig 
kell visszavonni.

99. A R. 10. §-a (1) bekezdésének d) pontja 
alapján történő visszavonás esetén az alábbiak 
szerint kell eljárni:

a) a kérelm ezőt nyilatkoztatni kell a vissza
vonás várható időtartam áról.
Am ennyiben nyilatkozni nem tud, vagy egy év
nél hosszabb időt határoz meg, a visszavonást 
tartalm azó határozatban fel kell hívni a figyel
m ét arra , hogy a rendszám tábla egy év után se
lejtezésre kerül;

b) közös üzem eltetésben lévő gépjárm űnél a 
forgalmi engedély és rendszám tábla visszavoná
sát csak a tulajdonosok együttes kérelm e alap
ján lehet elrendelni;

c) am ennyiben a tulajdonos két tanú által 
a láírt közjegyző által hitelesített nyilatkozatban 
kijelenti, hogy a gépjárm ű forgalmi engedélyét 
és rendszám tábláját beszolgáltatni nem tudja, 
e nyilatkozata alapján a gépjárm ű „fiktív” for
galomból való kivonását el lehet rendelni.
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100. A R. 10. §-a (1) bekezdésének a), b), c) 
pontja alapján történő visszavonás esetén a 
visszavonási határozatot kell a tulajdonosnak 
átadni, a forgalmi engedélyt irattározni kell.

101. A visszavont rendszám táblát — a R. 10. 
§-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt esetet 
kivéve — egy év elteltével selejtezzék.

102. A rendszám tábla selejtezését követő for- 
galombahelyezéskor az elveszett vagy m egron
gálódott rendszám tábla pótlására m eghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

103. Közös üzem eltetésben lévő gépjárm űvek 
forgalmi engedélyét a R. 10. §-a (2) bekezdésé
nek b) pontja alapján visszavonni nem lehet.

104. A R. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja és
a (2) bekezdésének b) pontja alapján történ t 
visszavonás esetén, ha a visszavonási időn belül 
a gépjárm ű tulajdonosának, vagy üzem bentar
tójának személyében változás állt be a forgalmi 
engedélyt és a rendszám táblát ki kell adni.

105. A 104. pontban m eghatározott kivétel 
nem terjed  ki a rra  az esetre, ha a tulajdonjog 
vagy az üzem bentartói jog változására közös 
háztartásban élő hozzátartozók között kerül sor. 
A rendszám  ebben az esetben csak a visszavo
nási idő letelte u tán  adható vissza.

106. A 104. pontban foglaltak szerint kell el
járn i akkor is, ha a R. 10. §-a (2) bekezdésének
c) pontja szerinti visszavonásra kerül sor.

107. A tulajdonjog átírásának elmulasztása 
m iatti visszavonás esetén, a forgalmi engedély 
és rendszám tábla visszaadását és a tulajdonjog 
újabb átírását csak akkor lehet elvégezni, ha 
az előző jog átírása m egtörtént.

108. A R. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja 
m iatti visszavonás esetén, ha a tulajdonjog vagy 
az üzem bentartói jog változik, az átírást el kell 
végezni, a forgalmi engedélyt ki kell adni, a 
rendszám táblát azonban csak a műszaki vizsga 
igazolása u tán lehet kiadni.

109. Ha a forgalmi engedély elveszett és a tu 
lajdonos a forgalmi engedély és rendszám tábla 
visszavonását kéri, a priorálás u tán  kiállított 
forgalmi engedély m ásodlatba be kell jegyezni 
a forgalmi engedély és a rendszám tábla vissza
vonásának tényét. A forgalmi engedély másod
latot a tulajdonosnak vissza kell adni. A tu la j
donos az ilymódon forgalomból kivont gépjár
mű újbóli íorgalom bahelyezését — a R. 8. §-a 
(3) bekezdésének a) pontjában foglalt esetet k i
véve — csak akkor kérheti, ha a gépjárm ű m ű
szaki alkalmasságát a KPM Autófelügyelet ál
tal kiállított okirattal vagy „alkalm as” minősí
téssel igazolni tudja.

110. Ha a rendszám tábla elveszett és ennek 
bejelentésével egyidejűleg a tulajdonos a gép
járm ű forgalomból való kivonását kérte, akkor 
ism ételt forgalombahelyezéskor ideiglenes for

galmi engedélyt és rendszám táblát kell kiadni 
és ezután kell intézkedni az elveszett rendszám - 
tábla újbóli legyártása iránt.

111. A R. 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja 
alapján a forgalm i engedély és rendszám tábla 
visszavonására csak a szabálysértési hatóság ha
tározatának jogerőre emelkedése u tán  kerülhet 
sor.

112. A rendőr a  forgalomban résztvevő gép
járm ű forgalm i engedélyét és rendszám tábláját 
a R. 10. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján 
akkor veheti el, ha:

a) a forgalmi engedélyt a KPM Autófelügye
let érvénytelenítette;

b) a forgalmi engedély érvénytelenségének 
időtartalma az egy hónapot eléri, vagy m egha
ladja; ha az egy hónapot nem éri el, helyszíni 
bírságot kell alkalm azni és fel kell szólítani az 
üzem bentartót, hogy a műszaki vizsgán hala
déktalanul jelenjen meg.

113. A R. 10. §-a (3) bekezdésének c) pontja 
alapján a rendőr a forgalmi engedélyt és a rend
szám táblát a helyszínen akkor veheti el, ha:

a) a  gépjárm ű üzemi féke üzem képtelen;
b) a gum ik futófelületeinek bordázata a 23/ 

1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet 22. §-ának 
(3) bekezdésében m eghatározott m inimális ér
téket nem  éri el;

c) a gépjárm ű korm ányberendezése olyan 
műszaki állapotban van, hogy a járm ű közúti 
forgalomban való részvétele közvetlen baleseti 
veszéllyel jár.

114. A helyszínen elvett forgalmi engedélyről 
és rendszám tábláról az üzem bentartónak a 907 
048 1014 cikkszámú ,,Igazolás”-t kell átadni. A 
forgalmi engedélyt és rendszám táblát — a ren 
dőri jelentéssel együtt — az üzem bentartó lakó
helye szerint illetékes rendőrhatósághoz kell to
vábbítani 72 órán belül.

III.
Vegyes rendelkezések

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó 
készülék felszerelésének engedélyezése

115. A R. 11. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
feltételek szigorú m egtartásával megkülönböz
tető jelzések felszerelése engedélyezhető:

a) az állami tűzoltóság — kivéve a BM Tűz
oltóság Országos Parancsnokság (a továbbiak
ban: TOP) üzem eltetésében lévő gépjárm űveket 
— tűzoltási és kárelhárítási célokat szolgáló tűz
oltás vezetői és különleges (gépjárműfecskendő, 
gépezetes létra, stb.) tűzoltó gépjárm űveire, va
lam int az önkéntes és vállalati tűzoltóság kü
lönleges tűzoltó gépjárm űveire;
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b) az Országos Mentőszolgálat, valam int más 
szervek életm entési feladatokat ellátó járm űvei
re, ha azokat kizárólag ebből a célból üzemel
tetik.

116. Megkülönböztető jelzések felszerelésének 
engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos 
eljárás a  következő:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelzés fel
szerelését a 3. pontban m eghatározott rendőr- 
hatóság vezetője határozatban engedélyezi;

b) a  m egkülönböztető jelzésekkel felszerelt 
gépjárm űvek nyilvántartását — a Belügyminisz
térium, a Honvédelmi M inisztérium  és a BM 
TOP gépjárm űvei kivételével — a megyei ren 
dőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési 
osztálya (Budapesti Rendőr-főkapitányság Köz
lekedésrendészete) végzi;

c) a megkülönböztető jelzések felszerelésének 
engedélyezését a gépjárm ű forgalmi engedélyé
be is be kell jegyezni az alábbiak szerint:

„A gépjárm űre a megkülönböztető jelzések fel
szerelését ................/19 ............ szám ú határozat
engedélyezi.

...................., 19....................  hó .......  n.

aláírás”

117. Figyelm eztető jelzés felszerelésének en
gedélyezése az alábbiak szerint történik:

a) a figyelmeztető jelzés felszerelését a  2. 
pontban m eghatározott rendőrhatóság határo
zatban engedélyezi;

b) az engedélyezést a járm ű igazoló lapjába, 
illetőleg forgalmi engedélyébe a 116. pont c) al
pontjában foglaltak értelem szerű alkalmazásá
val be kell jegyezni.

118. A figyelmeztető jelzést adó készülék fel
szerelésének engedélyezésekor a 117. pontban 
foglaltak m egtartása m ellett az alábbiak figye
lem bevételével kell eljárni:

a) a felszerelés engedélyezhető a m egállapí
to tt m éretet meghaladó rakom ányt rendszere
sen szállító járm űvekre, továbbá az ilyen szál
lítm ányokat kísérő előfutó járm űvekre is;

b) az engedélyezést a  2. pontban m eghatáro
zott rendőrhatóság az egész ország terü letére  
szóló érvényességgel adja meg.

Járművekre vonatkozó egyéb engedélyek

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

120. Közutakon versenyt csak az illetékes 
sport-szövetségek (Magyar Autóklub Sportbi
zottsága, M agyar Motoros. Sportszövetség Or

szágos Motoros Bizottsága — OMB —, M agyar 
K erékpáros Szövetség stb.) jóváhagyásával el
láto tt versenykiírás alapján lehet engedélyezni. 
Az engedélyt a 2., 3. és 4. pontban m eghatáro
zott rendőrhatóság határozatban adja meg.

121. Háztömb körüli m otorkerékpár és gép
kocsi verseny rendezésére — biztonsági okból 
— engedélyt kiadni nem lehet.

Ideiglenes forgalomkorlátozás

122. A rendőrhatóság ideiglenes forgalom kor
látozást azonnali intézkedésként vagy előzetes 
terv  alapján rendelhet el.

123. Azonnali intézkedésként elrendelt ideig
lenes forgalomkorlátozás esetén az alábbiak sze
rin t kell eljárni:

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

b) az intézkedést — a lehetőségekhez képest 
— rendőrök hajtsák  végre, szükség esetén köz
úti jelzőtáblákat is lehet alkalm azni;

c) ideiglenes forgalomkorlátozást kiváltó ese
mény színhelyétől 150—150, — illetve autópá

l yán 300—300 — m éterre sebességkorlátozást 
kell elrendelni:

— lakott terü leten  belül 40 km/ó
—- lakott területen  kívül 60 km/ó, 40 km/ó
— autópályán 80 km/ó, 60 km/ó 

sebességkorlátozást jelző táblák kihelyezésével;

d) a forgalomkorlátozásról értesíteni kell a te 
rületileg 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 forgalm i rendet zavaró jelzőtáblákat 
le kell takarn i és a jelzőlám pákat ki kell kap
csolni.

124. Az előre tervezett ideiglenes forgalom- 
korlátozás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a) az ideiglenes forgalomkorlátozás elrende
lése előtt részletes tervet kell készíteni a lebo
nyolítás m ódjáról. A tervben meg kell határoz
ni a szükséges létszámot, a kihelyezendő jelző
táblák fa jtá já t és mennyiségét, a kihelyezés 
m ódját, időtartam át. A tervet — a delegációk 
és a néphadsereg egységei vonulási ú tjának  biz
tosítása kivételével — a területileg illetékes ta 
nács szakigazgatási szervével, illetőleg am eny- 
nyiben a tervezett forgalomkorlátozás országos 
közutat is érint, a KPM illetékes útügyi szervé
vel is egyeztetni kell;

b) a kialakíto tt és egyeztetett terv  alapján ha
tározatot kell hozni — a delegációk és a  néphad
sereg egységei vonulási útjának biztosítása ki-
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vételével — az ideiglenes forgalomkorlátozásról. 
A határozatnak tartalm aznia kell az ideiglenes 
forgalomkorlátozás idejét, helyét, indokát, a ki
jelölt terelőútvonalakat. Pl:

„Határozat

Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 13. § (1) 
bekezdése alapján 1976. m ájus 1-én 07-tól 16
h-ig forgalomkorlátozást rendelek el ................
útvonalon, (útvonalakon) a m ájus 1-i felvonulás 
biztosítása érdekében az alábbiak szerint .......

Budapest, 19............................  hó ....... -n.

aláírás”
c) az ideiglenes forgalomkorlátozás elrende

léséről szóló határozatot — intézkedés végett 
— meg kell küldeni a területileg illetékes tanács 
szakigazgatási szervének, illetőleg országos köz
utak esetén a KPM illetékes Közúti Igazgató
ságának, valam int tudom ásulvétel végett az ide
iglenes forgalomkorlátozással és eltereléssel 
é rin tett tömegközlekedési vállalatoknak.  A ha
tározatban fel kell tün tetn i, hogy m ilyen köz
úti jelzőtáblákra, illetőleg melyek ideiglenes 
m egszüntetésére (letakarására) lesz szükség;

d) ha sebességkorlátozás elrendelése szüksé
ges, annak m értékére a 123. pont c) alpontjában 
foglaltak az irányadók.

125. A forgalom elterelésére nem közúti for
galom céljára szolgáló közterületet igénybe ven
ni csak olyan esetben szabad, ha a forgalom el
terelésére 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.

Egyéb rendelkezések

126. A forgalmi engedélybe az 1. számú mel
lékletben felsorolt korlátozások vezethetők be.

127. A Belkereskedelmi M inisztérium  enge
délye alapján használt személygépkocsik adás
vételére jogosult vállalatok, szövetkezetek fel
sorolását a 2. számú m elléklet tartalmazza. A 
vállalatok, szövetkezetek a tulajdonosnak át
adott számlán a gépkocsi rendszámát, az előző 
telephelyét kötelesek feltüntetni.

128. Az 1/1975. (II. 5.) KPM —BM számú 
rendelet (KRESZ) 5. §-ának (6) bekezdése meg
határozza, hogy külföldre távozó m agyar rend
számú gépjárm űvet a ,,H” betű t feltüntető  ál
lamjelzéssel kell ellátni.

A gépjárm űvön csak olyan államjelzés helyez
hető el, amely megfelel a KPM —S z - K k - 104-72 
számú ágazati szabványnak. A „H” betű t a já r
m ű hátsó részén kell elhelyezni.

129. A külföldi állampolgár által M agyaror
szágon vásárolt gépjárm ű üzembehelyezésével 
kapcsolatban úgy kell eljárni, m in t a m agyar 
állampolgár esetében.

Záró rendelkezés 

Átmeneti rendelkezések

130. A N yilvántartót értesíteni kell:
a) a vezetői engedély kiadásáról, cseréjéről, 

bárm ely okból történő visszavonásáról;
b) a vezetői engedély adataiban beállott aláb

bi változásokról:
— kiegészítő vizsga letételéről;
— korlátozások elrendeléséről;
— gépjárm űvezetésre való alkalm atlanság 

m egállapításáról;
c) a gépjárm ű forgalomba helyezéséről;
d) a forgalmi engedély egyéb okból történő 

kiadásáról;
e) a forgalmi engedély bárm ely adatának  vál

tozásáról;
f) a gépjárm ű forgalomból kivonásáról.

131. Az illetékeket és d íjakat a 11/1966. (VI. 
29.) PM számú rendeletben (4. számú melléklet 
és a 4/1978. (VII. 6.) KPM —BM számú együttes 
rendeletben foglaltak szerint kell m egállapítani. 
Az illetékbélyegeket a 11/1966. (VI. 29.) PM 
számú rendelet 169. §-a (2) bekezdésének meg
felelően kell érvényteleníteni.

132. A 77. pontban m eghatározott érvényes
ségi idő lejárta  u tán  visszaadott próbarendszá
mok u tán  rendszám páronként napi 20.-F t kése
delmi d íjat kell fizetni.

133. A rendőrhatósági közúti közlekedési 
igazgatási eljárásban hozott határozat végre
hajtása az 1957. évi IV. tv. 77. §-a alap ján  5000 
Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabásával is kikény- 
szeríthető. A végrehajtási bírság kiszabásával 
és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat a 3. 
számú m elléklet tartalm azza.

Hatálybalépés

134. Az utasítás kihirdetése napján lép ha
tályba és ezzel egyidejűleg a 14/1976. (BK 5.) 
BM számú utasítás és az országos rendőr-főka
pitány közbiztonsági és közlekedési helyettesé
nek 6/1977. (BK 6.) BM ORFK számú intézkedé
se hatályát veszti.

Dr. Kamara János s. k.,
r. altábornagy

belügym inisztérium i állam titkár
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1. számú melléklet.

A forgalmi engedélybe bejegyezhető 
korlátozások

1. Az OTP kölcsönnel vásárolt új, vagy hasz
nált gépkocsi forgalmi engedélyébe, ny ilvántar
tó lap jára  az OTP eladási korlátozást a kölcsönt 
folyósító OTP fiók által m eghatározott időpont 
feltüntetésével kell bejegyezni. A m eghatáro
zott időpont eltelte u tán az eladási korlátozást 
feloldottnak kell tekinteni, törlését a forgalmi 
engedélyben és a nyilvántartó  lapon átvezetni 
nem kell. A kölcsönt folyósító OTP m egkeresé
sére a tulajdonjog korlátozást a forgalmi enge
délyben és a nyilvántartó  lapon meg kell hosz- 
szabbítani.

2. A Pénzügym inisztérium  51.876 1973. számú 
intézkedése alapján a kizárólag kempingezés 
céljára épült vagy használt utánfutók — ha a 
M agyar Camping és Caravaning Club igazolja 
az ilyen használatot — adókedvezm ényben ré 
szesülhetnek. A club igazolása alapján — az 
utánfutók rendeltetésszerű használatának ellen
őrzése céljából — a kérelmező gépjárm űvének 
forgalmi engedélyébe az alábbi korlátozást kell 
bejegyezni:
„kizárólag camping felszerelés szállítására hasz
nálható, áru és teher szállítása tilos” .

3. M agánszemély szám ára a belföldi forga
lomban vámkezelt gépjárm űvekre m egállapított 
korlátozások:

a) személygépkocsi forgalmi engedélyének el
ső „tulajdonjog fenntartás és elidegenítés kor
látozás” oldalára, valam int a gépjárm ű nyilván
tartó  lap jára kell bevezetni azokat a korlátozá
sokat, m elyeket a vámszervek m egállapítottak;

b) m otorkerékpár forgalmi engedélyébe és 
nyilvántartó  lapjára, az illetékes vám szerv ké
relm e alapján, csak a  tulajdonjog korlátozást 
kell bevezetni.
A forgalmi engedélybe és a nyilvántartó  lapra 
bejegyzett időpont letelte u tán  a korlátozást fel
oldottnak kell tekinteni.

4. Am ennyiben az üzem bentartó a bejegyzett 
időpont letelte előtt eladta a  gépjárm űvet, de 
előzőleg teljesíte tte  a  korlátozásban előírtakat, 
pl.: a 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelet 43 A. 
§ (1) bekezdésében rögzített 10%-os illetéket le
rótta, ezt a tény t a forgalmi engedély hivatalos 
feljegyzések rovatába be kell jegyezni és a nyil
vántartó  kartonon is át kell vezetni.
„10% illeték ................ számú pénztári bizonyla
ton leróva.
........................ , 19................................  hó ....... n.

aláírás”

5. Totálkárossá vált (a továbbiakban: tk.) gép
járm űvek forgalomból való kivonása esetén az 
alábbiak szerint kell eljárni:

a) az Állami Biztosító értesítése alapján, me
lyet az üzem bentartó csatol a forgalomból való 
kivonási kérelemhez, a forgalmi engedélybe be 
kell jegyezni:
„TK. m iatt az üzem bentartó kérelm ére forga
lomból kivonva.
.................... ..., 19................................  hó ....... n.

aláírás”
b) az esetleges visszaélések elkerülése végett 

a tk. tényét a megyei nyilvántartó  kartonra rá  
kell vezetni és erről a  N yilvántartó Osztályt is 
értesíteni kell;

c) to tálkár m iatt a forgalomból kivont gép
járm ű forgalm i engedélyének elvesztése esetén 
a kiadott m ásodlatba is be kell vezetni:
„A gépjárm ű 19................................. h ó ....... naptól
tk. m iatt a forgalomból kivonva.
........................ , 19................................  hó ....... n.

aláírás”
d) am ennyiben a forgalm i engedély másodlat 

kiadása a forgalomba helyezéssel egyidejűleg 
történik, vagy a selejtezés m iatt új forgalm i en
gedélyt és rendszám táblát adnak ki a  to tá lkárt 
szenvedett gépjárm űre, a  hivatalos feljegyzések 
rovatába be kell jegyezni.
„A gépjárm ű .......  év ....................hó ........napig
tk. m iatt a forgalomból kivonva.
........................ , 19................................  hó ....... n.

aláírás”

6. A magánszemély üzem eltetésében lévő gép
járm ű forgalmi engedélyébe — a volt tu la jdo
nos kérelm ére — az eladási korlátozás bevezet
hető.

7. Pótkocsi vontatás esetén a forgalmi enge
délybe a KPM Autófelügyelet által a vizsgala
pon m eghatározott szöveget kell bevezetni.

2. számú melléklet.

Használt gépkocsik értékesítésére feljogosított 
vállalatok, szövetkezetek.

1. MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vál
lalat

2. Autó- és A lkatrészkereskedelm i Vállalat
3. Hungaroszerviz Autó és M otorkerékpárja

vító KTSZ Budapest
4. Autójavító KTSZ Pécs
5. Autójavító KTSZ Budapest
6. Autójavító KTSZ Győr
7. Vas- és Fém ipari KTSZ Keszthely
8. Autójavító Szövetkezet Debrecen
9. Autójavító Szövetkezet Gyöngyös
10. Szövetkezetek Műszaki Szolgáltató Válla

lata Székesfehérvár
11. Generál Szerviz Zalaegerszeg.
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3. számú melléklet

Az államigazgatási bírság kiszabásával és 
behajtásával kapcsolatos előírások

1. Az olyan közlekedési igazgatási határozat
ban, am ely az ügyfélre nézve kötelezettséget 
tartalm az — nem  teljesítése esetére — az 5000 
Ft-ig terjedő végrehajtási bírság kiszabásának 
lehetőségét az alábbiak szerint kell rögzíteni: 
„Felhívom figyelmét, hogy am ennyiben a ha tá
rozatban foglaltaknak nem tesz eleget, az 1957. 
évi IV. tv. 77. §-a alapján 5000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság ismétlődő kiszabására van lehetőség.’’

2. Am ennyiben a kötelezett a  jogerős határozat
ban foglaltaknak a megszabott határidőn belül 
nem tesz eleget, a végrehajtási bírság kiszabá
sáról lehet intézkedni. Pl.:
....................RFK.

Szám:

HATÁROZAT

Kocsis István, 1930. Budapest (a.: Kiss Mária) 
Budapest VII. Rákóczi u. 77. szám alatti lakost 
az 1957. évi IV. tv. 77. §-a alapján 2500 F t b ír
ság 15 napon belül történő befizetésére kötele
zem. A határozat ellen a kézbesítéstől szám ított 
15 napon belül fellebbezésnek van helye, m e
lyet ..................................... címezve 50 Ft-os ok
m ánybélyeggel ellátva osztályomhoz kell beter
jeszteni.

INDOKOLÁS:

Kocsis István ........................ sz. határozatban —
m ely 19..................................... hó .......  -n jogerőre
em elkedett — az alváz és motorszám változás 
bejelentésére köteleztem.
Nevezett a határozatban foglaltaknak nem te tt 
eleget, ezért a rendelkező részben foglaltak sze
rin t határoztam . A bírság megfizetése nem m en
tesít a ........................  sz. határozatban foglaltak
teljesítése alól, a végrehajtási bírságot m indad
dig ism ételni fogom, amíg az előírt kötelezett
ségét nem teljesítette.

........................ , 19................................  hó ....... n.
aláírás

3. A bírság összegét a 906 026 1024 r. számú 
nyom tatvány felhasználásával illetékbélyegben 
kell lerovatni. A „Figyelm eztetés” rovatából az 
első bekezdést, valam int az eljárásra, illetve le
tiltásra való u talást törölni kell és a  válaszleve
lezőlapot a határozattal egyidejűleg kell a kö
telezettnek megküldeni.

4. A végrehajtási bírságot kiszabó határozat 
ellen benyújto tt fellebbezés a bírság megfizeté
sére halasztó hatályú. A fellebbezést a R-ben 
m eghatározott hatáskör alapján kell elbírálni.

5. Am ennyiben a bírságot a kötelezett nem 
fizeti be, a kiszabó rendőrhatóság illetékességi 
területének megfelelő adóügyi hatóságnál kell 
intézkedni a bírság adók m ódjára történő be
hajtása iránt.

6. A bírság kiszabása — az eredeti kötelezett
ség nem  teljesítése esetén — m egismételhető és 
az összeghatár növelhető.

4. számú melléklet

Illeték a közlekedési igazgatási eljárásban.

1. 20 F t illetéket kell lerovatni:
— a gépjárm ű újbóli forgalomba helyezése 

iránti,
— a forgalomból való kivonási,
— a tulajdonjog korlátozásának törlése iránti,
— név, lakás, telephely változás bejegyzés 

iránti,
— a gépjárm ű üzem bentartójára vonatkozó 

adatszolgáltatási,
— egyéb hasonló jellegű kérelmeknél.

2. 20 F t kiadványi illetéket kell lerovatni:

— a vezetői engedély (nemzetközi, ideigle
nes, tanulóvezetői engedély) és a járm űvezetői 
igazolvány (a továbbiakban: vezetői engedély) 
kiállításakor,

— elveszett, megrongálódott, megsemmisült, 
betelt, vagy egyéb ok m iatt cserélni kívánt ve
zetői engedély helyett, az új vezetői engedély 
kiállításakor,

— forgalomból való kivonást,
— üzem bentartói jogot igazoló tanúsítvány 

(igazolás),
— kísérlet, vagy kipróbálás céljából ideigle

nes forgalmi engedélyhez és rendszám táblához 
kiadott „Indítási napló” elvesztése esetén az új 
napló,

— egyéb ilyen jellegű 
igazolás kiadásakor.

3. 50 F t illetéket kell lerovatni:

— egy alkalom ra szóló forgalmi engedély,
— verseny engedélyezése irán ti kérelem,
— egyéb (pl.: reklám) engedélyekre.

4. Továbbra is illetékm entesek azok az ügyek, 
amelyek a 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendelet 
alapján illetékm entesek voltak.

5. Gépjárm ű és gépjárm űvezetői ügyekben 
hozott első fokú határozat elleni fellebbezés ese
tén  50.-Ft illetéket kell lerovatni. A fellebbezési
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határidőn belül benyújto tt felülvizsgálati kérel
m et fellebbezésként kell elbírálni, azért ennek 
illetéke szintén 50.-Ft. A határozat elleni felül
vizsgálati kérelem  illetéke 150.-Ft, ugyan abban 
az ügyben benyújto tt ism ételt panasz illetéke 
300.-Ft.

6. Az olyan beadványokat, am elyek nem  az 
első vagy másodfokú határozat érdem i döntését 
kifogásolják, hanem  m éltányosságot kém ek, ké

relem ként kell elbírálni és 20 Ft illetéket kell 
lerovatni.

7. Ha a felülvizsgált határozat, intézkedés az 
ügyfél hátrányára  jogsértő volt, az illetéket ré 
szére vissza kell téríteni.
Az illeték visszatérítése irán t intézkedni nem 
kell, ha az ügyfél szám ára m egállapított, jog
szabályokon alapuló hátrány  csökkentésére ki
fejezetten m éltányosságból került sor.

K iadja: Belügym inisztérium  Titkársága 

BM 80. 8. — 0465
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