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Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
4/1981. (XI. 27.) BM számú 

rendelete
a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 

53/1978. (XI. 10.) MT számú rendelet 
végrehajtására kiadott 6/1978. (XI. 10.) BM 

számú rendelet módosításáról

Az 53/1978. (XI. 10.) MT számú rendelet 14. 
§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az érdekelt miniszterekkel és országos 
hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a 
következőket rendelem:

1 . §

A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 
53/1978. (XI. 10.) MT számú rendelet végrehaj
tására kiadott 6/1978. (XI. 10.) BM számú ren
delet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-ának (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

„(2) A megyei (budapesti) rendőr-főkapitány
ság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) jo
gosult az (1) bekezdésben felsorolt államokon 
kívül a magán- és a csoportos útlevél iránti ké
relem elbírálására. A Budapesti Rendőr-főkapi
tányság országos hatáskörrel jogosult a szolgá
lati útlevél, a szolgálati hajós útlevél és a határ- 
átlépési igazolvány iránti kérelem elbírálására.

(3) A Belügyminisztérium Országos Rendőr
főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnök
ség Útlevélosztálya (a továbbiakban: Útlevél- 
osztály) jogosult bármely kérelem elbírálására. 
Kizárólagos hatáskörbe tartozik a külföldi lete
lepedésre jogosító magánútlevél, a külföldön élő 
magyar állampolgár által benyújtott magánútle
vél, a hazatérési igazolvány, továbbá a kiván
dorlási engedély iránti kérelem elbírálása.”
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2. §

A Vhr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(2) Az útlevelekkel kapcsolatos rendelkezé
sek megtartását és az ügyintézés ellenőrzését:

a) a R. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatá
rozott szerveknél az Útlevélosztály gyakorolja,

b) a R. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatá
rozott szerveknél a 2. §-ban felsorolt szervek a 
hatáskörükbe utalt ügyekben gyakorolják."

3.  §

A Vhr. 5. §-ának (1) bekezdése a következő e) 
ponttal egészül ki:

,,e) a Magyar Nemzeti Bank felhatalmazása 
alapján devizaszámla kezelésével megbízott 
pénzintézetnél vezetett devizaszámláján rendel
kezik a külföldön tartózkodáshoz szükséges 
anyagi feltételekkel.”

4. §

A Vhr. 9. §-ának (5) bekezdése a következő 
m) ponttal egészül ki:

,,m) devizaszámla terhére történő magánuta
zás esetén a számla kezelésével megbízott pénz
intézet igazolását.”

5. §

A Vhr. 13. §-ának b) pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,b) a 2. § (1) bekezdésében fel nem sorolt ál
lamokba, amennyiben a kiutazást rendkívüli 
családi vagy más méltánylást érdemlő esemény, 
körülmény indokolja.”

6 . §

A Vhr. 15. §-ának (2) bekezdése hatályát 
veszti.

7. §
A Vhr. 25. §-ának helyébe a következő ren

delkezés lép:
„25. § A kérelmező az útlevél iránti kérelem 

elbírálása során keletkezett iratok közül nem 
tekinthet be azokba, melyek államtitkot tartal
maznak.”

8 . §

Ez a rendelet 1982. január 1-én lép hatályba.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

A belügyminiszter 
5/1981. (XII. 12.) BM számú 

rendelete

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

módosításáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazga
tásról szóló a 2/1980. (VII. 31.) BM számú ren
delettel módosított 1/1976. (I. 10.) BM számú 
rendeletet (a továbbiakban: R) a közlekedés- és 
postaügyi miniszterrel, továbbá az érdekelt mi
niszterekkel egyetértésben az alábbiak szerint 
módosítom.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjá
ban a „legnagyobb összsúlyú” szövegrész helyé
be az „együttes tömegű”, a 4. §-a (1) bekezdésé
nek b) és c) pontjában a „legnagyobb összsúlya" 
szövegrész helyébe az „együttes tömege” szöveg
rész lép.

2. §

(1) A R. 7. §-a (3) bekezdésének a) pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:

(Forgalmi engedély és rendszámtábla csak 
akkor adható ki, ha az ügyfél)

,,a) a gépjármű tulajdonjogának megszerzését 
hitelt érdemlő módon igazolja;”

(2) A R. 7. §-a (5) bekezdésének e) pontja a 
következő szövegrésszel egészül ki:

(Ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes 
rendszámtáblát kell kiadni)

„valamint az országból végleg külföldre szál
lított gépjárműre.”

3. §

(1) A R. 8. §-ának (4) bekezdésében az „üzem
bentartónak” helyébe a „tulajdonosnak” szö
vegrész lép.

(2) A R. 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egé
szül ki:

„(6) A 6. számú mellékletnek megfelelő gép
jármű forgalmi engedély csak a személyi lap és 
a törzslap együttes megléte esetén érvényes."

4. §

(1) A R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(3) A rendőrhatóság a gépjármű forgalmi en
gedélybe bejegyzi a tulajdonjogot, valamint — 
ha a tulajdonos és az üzembentartó nem azonos 
személy — az üzembentartói jogosultságot is.”
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(2) A R. 9. §-a (4) bekezdésének c) pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép, és e bekez
dés a következő d) ponttal egészül ki:

(A gépjármű tulajdonosa a rendőrhatóságnak 
köteles bejelenteni:)

,,c) a gépjármű tulajdonjogában beállott vál
tozást — a gépjármű forgalmi engedély sze
mélyi lapjának egyidejű beszolgáltatása mellett 
— 15 napon belül,

d) a gépjármű tulajdonjogában beállott válto
zást az új tulajdonos — a gépjármű forgalmi en
gedély és a gépjármű tulajdonjogában bekövet
kezett változást igazoló okirat bemutatásával — 
15 napon belül.”

(3) A R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatá
rozott esetben a tulajdonos a bejelentés megté
telében akadályozva van, az üzembentartói jo
gosultság átengedését a jogosultság megszerző
jének adott, két tanú által aláírt írásbeli nyilat
kozattal köteles elismerni.”

(4) A R. 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egé
szül ki és a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számo
zása (7) és (8) bekezdésre változik:

,,(6) A tulajdonos az üzembentartói jogosult
ság átengedéséről szóló nyilatkozatot — az 
üzembentartó hozzájárulása nélkül — bármikor 
visszavonhatja.”

5. §

(1) A R. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a 
rendszámtáblát visszavonhatja, ha)

,,b) a 9. § (4) bekezdésének c) vagy d) pont
jában meghatározott bejelentési kötelezettségé
nek nem tettek eleget;”

(2) A R. 10. §-ának (3) bekezdése az alábbi d) 
ponttal egészül ki:

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

,,d) a tulajdonos a 9. § (4) bekezdésének c) 
vagy d) pontjában meghatározott kötelezettség
nek nem tett eleget.”

(3) A R. 10. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egé
szül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) 
bekezdésre változik:

,,(4) Ha a tulajdonos az (1) vagy (2) bekezdés 
alapján hozott határozatban foglaltaknak határ
időre nem tesz eleget, a rendőr jogosult a for
galmi engedélynek és a rendszámtáblának a tu
lajdonos (üzembentartó) lakóhelyén történő el
vételére.”

6. §

A R. 1., 4., 5. és 6. számú melléklete helyébe 
e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú melléklete lép.*

7. §

(1) Ez a rendelet 1982. január 1-én lép ha
tályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig kiadott ve
zetői engedélyek, tanulóvezetői engedélyek, jár
művezetői igazolványok és gépjármű forgalmi 
engedélyek továbbra is érvényesek.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

27/1981. (BK 12.) BM számú 
utasítása

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

végrehajtására vonatkozó 14/1980. (BK 8.) BM 
számú utasítás (a továbbiakban: Ut.) 

módosításáról

1. Az Ut. 133. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,133. A rendőrhatósági közúti közlekedési 
igazgatási eljárásban hozott határozat végrehaj
tása az 1981. évi I. törvény 82. §-a (1) bekezdé
sének c) pontja alapján 10 000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság kiszabásával is kikényszeríthető. A 
végrehajtási bírság kiszabásával és végrehajtá
sával kapcsolatos előírásokat a 3. számú mellék
let tartalmazza.”

2. Az Ut. 3. számú mellékletének 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az olyan közlekedési igazgatási határozat
ban, amely az ügyfélre nézve kötelezettséget 
tartalmaz — nem teljesítése esetén — 10 000 Ft- 
ig terjedő végrehajtási bírság kiszabásának lehe
tőségét az alábbiak szerint kell rögzíteni: „Fel
hívom figyelmét, hogy ha a határozatban fog
laltaknak nem tesz eleget az 1981. évi I. törvény 
82. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 10 000 
Ft-ig terjedő pénzbírság ismétlődő kiszabására 
van lehetőség.”

3. Az Ut. 3. számú mellékletének 2. pontjá
ban az „1957. évi IV. tv. 77. §-a” szövegrész

*A  m ellék leteket a M agyar Közlöny 1981. évi 77. 
szám a közli.
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helyébe az „1981. évi I. törvény 82. §-a (1) be
kezdésének c) pontja” lép.

4. Az Ut. 3. számú mellékletének 3. pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A bírság összegét a 907 1123 000 r. számú 
nyomtatvány felhasználásával illetékbélyegben 
kell lerovatni.”

5. Az Ut. 3. számú mellékletének 5. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Amennyiben a bírságot a kötelezett nem 
fizeti be, azt a bírságot kiszabó rendőrhatóság
nak elsősorban a kötelezett munkabérére veze
tett végrehajtással kell behajtani.

A letiltó határozatot a kötelezett munkáltató
jának kell megküldeni.”

6. Ez az utasítás 1982. január 1-én lép ha
tályba.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter
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K iad ja : B elügym inisztérium  T itkársága 

BM 81. 12. — 1544
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