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1/1984 BM Ut. 
  A Belügyminiszter
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 58/1990. (BK 17.) BM

utasítása
a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 

20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet végrehajtásáról

A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szó
ló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 
végrehajtására az érdekelt miniszterekkel egyetértésben 
kiadom az alábbi

u t a s í t á s t .

Hatáskör és illetékesség

1. A vezetői engedély, a járművezetői engedély, a motor- 
kerékpár vezetés tanulására a tanulóvezetői engedély, a for
galmi engedély, az egy alkalomra szóló forgalmi engedély ki
adásához, a rendszámtábla forgalmazásához az R. 2. § (3) és 
(4) bekezdése, illetve 8. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján jo
gosultak nyomtatványokkal való ellátása, elszámoltatása -  
Budapest kivételével -  a telephely szerint illetékes első fo
kú rendőrhatóság feladata. Budapesten e feladatok a Buda
pesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészet Rendészeti 
Osztályának hatáskörébe tartoznak.

Vezetői engedély, járművezetői engedély kiadása

2. A vezetői engedélyt és a járművezetői engedélyt (a to 
vábbiakban együtt: vezetői engedély) a vizsgalap alapján 
kell kitölteni és az ügyfélnek átadni. Az átvételt aláírással 
igazoltatni kell.

3. Átvételi akadály esetén a vezetői engedélyt postán, 
ajánlott küldeményként kell az ügyfél által megjelölt lak- 
címre-megküldeni. Az ajánlási ragszámot nyilván kell tar
tani.

A vezetői engedélyt meghatalmazás benyújtása mellett 
meghatalmazott is átveheti.

A közvetlen hozzátartozó (apa, anya, gyermek, férj, fe
leség) meghatalmazottkénti eljárásához külön meghatal
mazás benyújtását megkövetelni nem kell.

4. A vizsgalap alapján, ha az ügyfélnek vezetői engedé
lye még nincs, nyilvántartó lapot kell kiállítani. A nyilván
tartó lapra a gépjárművezető személyi adatai mellett az 
egészségi és a pályaalkalmassági minősítést, valamint a 
korlátozásokat is fel kell vezetni.

5. A vezetői engedély kiadásának tényét két példányos 
„Felhasználási ív”-en kell rögzíteni. A nyilvántartó lapo
kat és a „felhasználási ív” első példányát -  annak betelte 
után - , valamint az ügyben keletkezett egyéb iratokat az 
illetékes rendőrhatóságnak kell megküldeni. A rendőrha
tóság az érkezett iratokat ellenőrizze, majd 15 napon be
lül közvetlenül terjessze fel az Adatfeldolgozó Szolgálat

Lakcím és Közlekedési Nyilvántartó Osztályának (a továb- 
biakban: Nyilvántartó).

6. A  vezetői engedélyt arra a járműkategóriára kell az 1. 
számú mellékletnek megfelelő módon kiállítani, amelyre 
az ügyfél sikeres vizsgát tett. Ha a vezetői engedéllyel ren
delkező személy újabb járműkategóriába tartozó jármű ve
zetéséből tesz eredményes vizsgát, ezt a már meglevő ve
zetői engedélyébe kell bejegyezni.

7. A vezetői engedély cseréjekor
a) az 1970. január 1-je előtt vizsgázott, állásvállalásra 

is jogosult gépjárművezetők esetén, a „Hivatalos feljegy
zések” rovatába egységesen PÁV. I. bejegyzést kell tenni;

b) az 1970. január 1-je előtt vizsgázott traktor és mező- 
gazdasági vontató vezetőknél, valamint az 1970. január 1- 
je után traktorra vagy „mezőgazdasági vontató nehéz pót
kocsival” járműkategóriára vizsgázott személyeknél az 
„F” kategóriát egységesen „mg. vontató” bejegyzéssel kell 
érvényesíteni.

8. „Nemzetközi vezetői engedély” annak adható ki, aki 
az R. 1. számú mellékletének megfelelő érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezik. A nemzetközi vezetői engedélyt 
kiadni csak a vezetői engedély adataival történt egyeztetés 
után szabad. A nemzetközi vezetői engedélybe be kell je
gyezni a kiadás alapjául szolgáló vezetői engedély számát.

9. Az ideiglenes vezetői engedély kiadásához az egész
ségi alkalmasság igazolása szükséges. Az igazolást meg kell 
őrizni és a kiadásra kerülő új vezetői engedély érvényessé
gi idejét az abban feltüntetett időpontig kell bejegyezni.

10. A 9. pont szerint kiadott ideiglenes vezetői engedély 
esetében a vezetői engedély kiállítása előtt a rendőrható
ság a kérelemben közölt adatokat egyeztesse a Nyilvántar
tóval, a vezetői engedélyt állítsa ki és úgy postázza, hogy 
azt az ügyfél az ideiglenes vezetői engedély érvényességi 
idejének lejártáig megkapja.

11. A vezetői engedély megrongálódása esetén -  
amennyiben az adatok megállapíthatók -  a  vezetői enge
délyt azonnal ki kell cserélni, ellenkező esetben az elveszett 
vezetői engedélyre vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

12. A külföldi hatóság által kiállított és érvényes veze
tői engedélyt -  kérelemre -  amennyiben a Nyilvántartó 
szerint az ügyfél magyar vezetői engedéllyel még nem ren
delkezik, az alábbiak szerint lehet magyar vezetői enge
délyre kicserélni:

a) az R. 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja esetén a ma
gyar vezetői engedélyt a külföldinek megfelelő kategóriá
ban kell érvényesíteni. A  jogosultság megszerzésének, va
lamint a vezetői engedély érvényességének időpontját, az 
eredeti engedély alapján kel) bejegyezni. Amennyiben 
ezen adatok a külföldi vezetői engedélyből nem állapítha
tók meg, a vizsga időpontját az ügyfél nyilatkozata, az é r
vényességet az egészségi alkalmasságot megállapító bel
földi orvosi igazolás alapján kell bejegyezni;

b) az R. 2. § (5) bekezdés c) pontja esetén az e lő írt 
vizsga letételének igazolását követően, az a) pontnak 
megfelelően lehet a jogosultság megszerzését megállapíta
ni és a magyar vezetői engedélyt kiadni.
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13. Ha a cserélni kívánt külföldi vezetői engedélyből, il
letőleg hiteles fordításából kitűnik, hogy az engedély állás
vállalásra is jogosít, ezt a jogot csak az elvégzett pályaal
kalmassági vizsgálat eredményének megfelelően -  a pá
lyaalkalmassági minősítés megjelölésével -  lehet a ma
gyar vezetői engedélybe bejegyezni.

14. A  magyar vezetői engedély kiadásakor a rendőrha
tóság a külföldi vezetői engedélyt bevonja (nem selejtez
hető) és érvénytelenítés nélkül

a) külföldi állampolgár esetében helyben irattározza,
b) magyar állampolgár esetében felterjeszti a Nyilván

tartónak.
15. Ha a külföldi állampolgár véglegesen vagy tartósan 

el kívánja hagyni a Magyar Köztársaság területét, kérel
mére magyar vezetői engedélyének egyidejű bevonása 
mellett az eredeti vezetői engedélyét vissza kell adni. Ké
relmére vissza kell adni a külföldi vezetői engedélyét a 
kivándorlási szándékát bejelentő magyar állampolgár
nak is.

A bevont magyar vezetői engedélyt a Nyilvántartónak 
kell felterjeszteni.

16. A vezetői engedély kiadása vagy az újabb járműka
tegóriába tartozó jármű vezetésére való jogosultság be
jegyzése előtt a járművezetői vizsgabizottság (a továbbiak
ban: vizsgabizottság) ellenőrzi az R. 3. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételek teljesülését. Ha -  tévedés vagy bármely 
más okból -  a vizsgázó a vizsga letételekor valamely fel
tételnek nem felel meg, a vezetői engedély kiállítását a fel
tételek teljesüléséig meg kell tagadni, a kiadott vezetői en 
gedélyt az R. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján vissza kell 
vonni.

A  vezetői engedély érvényessége

17. A vezetői engedély érvényességi idejét a gépjármű- 
vezetők egészségi alkalmasságának orvosi megállapításá
ról szóló külön jogszabályban meghatározottaknak meg
felelően kell bejegyezni. A vezetői engedély kiállításakor 
ezt az egészségi alkalmasságot megállapító orvosi igazolás 
alapján a kiállító hatóság, későbbi érvényesítéskor pedig 
az alkalmasságot megállapító orvos végzi. Az érvényesség 
kezdetét a bejegyzés tényleges időpontja szerint kell fel- 

• tüntetni.
18. Az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozá

sokat az „Alkalmassági vélemény” alapján a vezetői enge
dély kiállításakor a kiállító hatóság, az érvényesítéskor az 
orvos jegyzi be a vezető engedély „Hivatalos feljegyzések” 
rovatába.

Az érvényesítéskor bejegyzett korlátozásokat az „Al
kalmassági vélemény” megküldésével az orvos közli az ál
landó lakóhely szerint illetékes rendőrhatósággal.

19. A mozgássérültek részére vezetési feltételeket meg
állapító orvosszakértői határozatnak csak a számát kell be
jegyezni a vezetői engedélybe azzal, hogy a vezetői enge
dély csak a szakvéleménnyel együtt érvényes.

18. szám

A szakvéleményben meghatározott vezetési feltételeket 
a vezetői engedély mellékletét képező, e célra kialakított 
nyomtatvány is tartalmazhatja.

20. A  pályaalkalmassági m inősítést, az azzal kapcsola
tos korlátozásokat, a Pályaalkalmasságvizsgáló Intézet ha
tározata alapján a vezetői engedély kiállításakor a vizsga- 
bizottság, a vezetői engedéllyel már rendelkező ügyfelek 
esetén a rendőrhatóság jegyzi be a vezetői engedély „H i
vatalos feljegyzések” rovatába.

21. Az R. 4. § (11) bekezdése esetén az érvénytelenítést 
a vezetői engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába az 
alábbiak szerint kell bejegyezni.

„Gépjármű vezetésére egészségileg alkalmatlan”, illet
ve „Gépjármű vezetésére pályaalkalmassági szempontból 
alkalmatlan.” 

22. Az egészségi vagy pályaalkalmasság igazolása esetén 
a 21. pont szerinti bejegyzést érvényteleníteni kell, illetve 
új vezetői engedélyt lehet kiadni.

A vezetői engedély visszavonása

23. A vezetői engedélynek az R. 5. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján történő visszavonására csak a helyszíni el
vételt követő 30 napos határidő eredménytelen eltelte 
után lehet intézkedni. Ha a járművezető az egészségi vagy 
pályaalkalmasságát 30 napon belül igazolja, vezetői enge
délyét a pályaalkalmassági kategória bejegyzése után 
vissza kell adni. A pályaalkalmassági kategória bejegyzé
sére a rendőrhatóság, az érvényesítésre az egészségi alkal
masságot megállapító orvos jogosult.

24. Ha a rendőrhatóság a vezetői engedélyt az R. 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a 3. § (3) bekezdés a) pontjá
ra hivatkozással vonja vissza, a visszavonást a jogerős bí
rói ítéletben vagy szabálysértési határozatban meghatáro
zott időtartamra kell kimondani.

25. A vezetői engedély jogerős bírói ítélet alapján törté
nő visszavonása esetén

a) ha a bíróság az elítéltet csak segédmotoros kerékpár 
vagy lassú jármű vezetésétől, illetve állati erővel vont jár
mű hajtásától tiltja el, és ezeket a járműveket az érintett 
a vezetői engedélye jogán vezette, illetve hajtotta, az eltil
tás tényét vezetői engedélyébe kell bejegyezni;

b) ha a bíróság ítéletében mellékbüntetésként jármű- 
vezetéstől eltiltást mond ki és az elítélt a vezetői enge
délyén kívül járművezetői igazolvánnyal is rendelkezik, 
az ítélet alapján az igazolványt is vissza kell vonni és er
ről az igazolványt kiállító vizsgabizottságot értesíteni 
kell.

26. Ha a bíróság a jogerős ítéletében mellékbüntetés
ként járművezetéstől eltiltást alkalmazott és a vezetői en
gedélyt a rendőrhatóság a büntető eljárás jogerős befeje
zéséig már visszavonta, az eltelt időt a bíróság a járműve
zetéstől eltiltás idejébe beszámítja. A beszámítás elm ara
dása vagy számítási hiba esetén a hiány pótlására kell in
tézkedni.
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27. Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 3. § (3) 
bekezdés c) pontjára hivatkozással haladéktalanul vissza 
kell vonni a vezetői engedélyt, ha a bíróság jogerős ítéle
tében cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnok
ság alá helyezi a járművezetőt.

28. A vezetői engedélynek az R. 5. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti visszavonására, a (2) bekezdésre figyelem
mel akkor kerülhet sor, ha a gyanúsítottal a gyanúsítást kö
zölték, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe foglalták és erről a 
nyomozóhatóság -  helyszíni elvétel esetén a vezetői en
gedély egyidejű megküldésével -  a visszavonásra illeték
es rendőrhatóságot értesítette. A vezetői engedély vissza
vonását elrendelő határozat egy példányát a bűnügyi ira
tokhoz való csatolás végett, meg kell küldeni a nyomozó 
hatóságnak.

29. Ha a szabálysértésekről szóló hatályos jogszabály
ban meghatározott szabálysértés elkövetése miatt a járm ű
vezetéstől, vagy valamely járműkategóriába tartozó jármű 
vezetésétől való eltiltás indokolt

a) a helyszínen elvett és az R. 5. § (1) bekezdést) pont
ja alapján már visszavont vezetői engedély vagy

b) az elkövetőnél levő vezetői engedély visszavonásá
ról
a szabálysértési határozatban kell rendelkezni.

30. A vezetői engedély visszavonásának kezdő és befe
jező időpontját a 29. a) pont esetén a szabálysértési ható
ság, a 29. b) pont esetén a visszavonás végrehajtására ille
tékes rendőrhatóság határozza meg. (2. számú melléklet.)

31. A szabálysértési határozatban a közlekedési igazga
tási intézkedést külön is indokolni kell. Az elkövető figyel
mét a 29. b) pont esetén fel kell hívni arra, hogy a vissza
vonás a vezetői engedélynek a rendőrhatóságon történt le
adása, illetve a jogosultság visszavonása bejegyzésének 
napján veszi kezdetét. Az elkövetőt tájékoztatni kell arról, 
hogy vezetői engedélyét a visszavonás időtartamnak lejár
tát követően is csak akkor kaphatja vissza, ha a közúti köz
lekedésről szóló 1983. évi 1. törvény 18. § (4) bekezdése 
szerinti utánképzésen való részvételét igazolja. (2. számú 
melléklet.)

32. Segédmotoros kerékpárnak, lassú járműnek vagy 
állati erővel vont járműnek vezetői engedéllyel történő ve
zetése (hajtása) esetén a szabálysértési eljárásban a 25. a) 
pont szerint kell eljárni.

33. Az R. 5. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
szabálysértési határozatban, a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés b) pontjára hivatko
zással, határidő kitűzésével kell az utánképzésen való 
részvétel szükségességéről tájékoztatni az elkövetőt.

Az utánképzés szükségességéről és a határidő kitűzésé
ről a szabálysértési határozat egy példányának megküldé
sével értesíteni kell a vezetői engedély visszavonására ille
tékes rendőrhatóságot is.

Ha az elkövető a határidő lejártáig az utánképzésen 
való részvételét nem igazolja, vezetői engedélyét az R. 5. 
§ (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással vissza kell von
ni.

34. A vezetői engedély visszavonására vonatkozó ren
delkezéseket az R.-ben meghatározott kivételek figyelem
bevételével, a külföldi hatóság által kiállított vezetői enge
délyekre is alkalmazni kell.

35. A vezetői engedély visszavonásának elrendelésekor, 
ha a járművezető arra hivatkozik, hogy vezetői engedélyét 
elvesztette, a határozat soron kívüli megküldésével érte
síteni kell a Nyilvántartót.

Új vezetői engedélyt kiállítani és kiadni, csak a vissza
vonás okának megszűnése és az utánképzésen való részvé
tel -  ha a visszaadásnak ez feltétele -  igazolása után sza
bad.

36. Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
esetben a vezetői engedély szeszesital fogyasztás miatt a 
helyszínen csak akkor vehető el, ha az intézkedő rendőr 
megállapítását a járművezető által aláírt nyilatkozat, vagy 
a vérvételt végző orvos vizsgálatának eredménye is alátá
masztja.

37. Az R. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyszíni 
elvételt a vezetői engedély anyagának, kivitelének, kitöl- 
töttségének, a bejegyzések formájának az utasításban meg
határozottaktól eltérő volta alapozza meg.
 38. Az R. 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

esetben, ha a vezetői engedély egészségi érvénytelenségé
nek időtartama az egy hónapot nem haladja meg, a ren
dőr figyelmeztessen, ha az egy hónapot meghaladja de a 
három hónapot nem éri el, a vezetői engedély elvétele nél
kül helyszínbírságot szabjon ki.

39. A rendőr a vezetői engedély helyszíni elvételekor 
az elvételt a rendszeresített átvételi elismervényen 
(907 048 1014 cikkszámú „Igazolás”) igazolja, és a veze
tői engedélyt

a) bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja ese
tén jelentésével együtt a nyomozás lefolytatására illetékes 
rendőrhatóságnak;

b) egyéb esetekben a szabálysértési eljárás kezdemé
nyezése mellett, jelentésével együtt a visszavonásra illeték
es rendőrhatóságnak
köteles felterjeszteni.

40. A nyomozás lefolytatására illetékes rendőrhatóság a 
helyszínen elvett vezetői engedéllyel kapcsolatban az aláb
biak szerint járjon cl:

a) ha a vezetői engedély helyszíni elvétele indokolt 
volt, de a büntető eljárás jogerős befejezéséig történő visz- 
szavonása nem szükséges, a vezetői engedélyt adja vissza a 
járművezetőnek. Az elvétel és a visszaadás között eltelt 
időtartamot az ügyiraton fel kell tüntetni;

b) ha a helyszíni elvétel jogos volt és a továbbiakban a 
vezetői engedély R. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján tör
ténő visszavonását is szükségesnek tartja, a gyanúsítás 
közlése után a visszavonásra vonatkozó javaslattal k ü ld -  
je meg a visszavonásra illetékes szervnek.

41. Ha a vezetői engedély elvétele az R. 6. § (1) bekez
dés c) pontja a 39. pont b) alpontja szerint történik, az el
járás alá vont járművezetőt arra kell figyelmeztetni, hogy 
alkalmasságának igazolásával vezetői engedélyét a lakóhe-
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lye szerint illetékes rendőrhatóságnál 30 napon belül átve
heti.

42. A rendőr, ha intézkedése során megállapítja, hogy a 
külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély érvényes
sége lejárt, a vezetői engedély helyszíni elvételének szabá
lyai szerint köteles eljárni.

43. Ha a gépjárművezető a közúti ellenőrzés során arra 
hivatkozik, hogy vezetői engedélye nincs nála, a rendőr -  
a lehetőségekhez képest a helyszínről -  a Nyilvántartó
ban ellenőrizze, hogy a gépjárművezető rendelkezik-e ve
zetői engedéllyel és annak eredményétől függően fejezze 
be intézkedését (helyszíni bírságot szabjon ki, tegyen sza
bálysértési feljelentést). Amennyiben kiderül, hogy az el
lenőrzött személy vezetői engedéllyel nem rendelkezik 
vagy a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, a szabály
sértési feljelentés megtétele mellett, a közúti forgalomban 
való további részvételt is meg kell akadályozni.

A  gépjárművek forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával 
történő ellátása

44. A gépjármű nyilvántartásba vételekor (forgalomba 
helyezés) a 3. számú mellékletben leírt módon ki kell állí
tani a forgalmi engedélyt és meg kell határozni a gépjármű 
rendszámát.

45. A gépjármű bérbeadása (lízing) esetén a forgalmi 
engedélybe tulajdonosként a bérlőt kell feltüntetni.

A tényleges tulajdonos nevét és személyi számát vagy la
káscímét (telephelyét) ilyen esetekben a személyi lap „H i
vatalos feljegyzések” rovatába kell feljegyezni.

46. A gépjármű ismételt forgalomba helyezésekor idő
szakos műszaki vizsga igazolása szükséges, ha

a) a rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszám- 
táblát a jármű nem megfelelő műszaki állapota miatt von
ta vissza,

b) a forgalmi engedély érvényessége lejárt.
47. A  külföldi által Magyarországon, kereskedelmi for

galomban vásárolt gépjármű forgalomba helyezésével 
kapcsolatban úgy kell eljárni, mint a magyar állampolgár 
esetében.

48. Az R. 7. § (4) bekezdés a), b) és e), továbbá a (7) be
kezdés b) és c) pontjában meghatározott gépjárművek for
galomba helyezésére, a rendszámtábla megvásárlására 
szóló engedély (5. számú melléklet) kiadására, a rendszám 
meghatározására kizárólagos illetékességgel a BRFK 
Igazgatásrendészet Rendészeti Osztályának van hatáskö
re. Kizárólag e szerv adja ki és adhat megrendelést a DT, 
a CK és a CD betűjelű rendszámtáblák gyártására. A rend
számtábla ellenértékét a gyártó által biztosított befizető 
csekken, a kiadáskor kell megfizettetni.

49. A tartósan belföldön üzemeltetett, kizárólag külföl
di tulajdonban levő gépjármű [R. 7. § (4) bekezdés c) pont] 
forgalmi engedélyének kitöltésére az alábbi eltérések vo
natkoznak:

a) a személyi szám rovat üresen marad,

b) a lakcím rovatba a belföldi tartózkodási hely és a te
lephely címét kell beírni,

c) a „Hivatalos feljegyzések” rovatba kell bejegyezni:
-  a tulajdonos személyazonosító adatait (születési 

hely, idő, anyja neve)
-  a külföldi lakcímet.
50. A bérelhető gépjárművek kölcsönzésével foglalko

zó szervezetek (cégek) vagy kisiparosok kérelmére „X” be
tűjelű rendszámtábla megvásárlását kell engedélyezni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a bérbeadó nevét vagy 
megnevezését, a telephely címét és a gépjármű adatait.

51. A vámelőjegyzésben kezelt gépjárműre az ideiglenes 
forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a vámhatóság által 
kiadott igazolás alapján, az abban megjelölt visszaviteli ha
táridőre szóló érvényességgel kell kiállítani. A rendszám- 
tábla vásárlási engedélyben a rendszám utolsó számjegyét 
úgy kell meghatározni, hogy az egyezzen a visszaviteli ha
táridő évszámának utolsó számjegyével.

52. Az 51. pont szerint kiadott forgalmi engedélybe és a 
nyilvántartásba a vámhatóság által megjelölt korlátozást 
kell bejegyezni.

53. A kísérlet vagy kipróbálás céljából kiadott ideigle
nes forgalmi engedély jogosítottjának „Indítási napló”-t 
kell kiadni. Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott gép
járművek csak az ideiglenes forgalmi engedélyben feltün
tetett korlátozások megtartása mellett vehetnek részt a 
közúti forgalomban. Az időbeli és a személyszállításra vo
natkozó korlátozások alól mentesítést -  rendkívüli és in
dokolt esetben -  a jogosított telephelye szerint illetékes 
első fokú rendőrhatóság adhat.

54. Az R. § (7) bekezdés b), illetve c) pontja esetén az 
ideiglenes forgalmi engedély és a rendszámtábla megvásár
lására szóló engedély, illetőleg a rendszámtábla -  a vám
hatóság igazolása mellett is -  csak akkor adható ki, ha:

a) gépjárművet Magyarországon még nem helyezték 
forgalomba, vagy

b) a korábban forgalomba helyezett gépjárművet vég
leg kivonták a forgalomból.

55. Ha a közlekedési felügyelet az időszakos műszaki 
vizsgán megállapítja, hogy a forgalmi engedéllyel és rend
számtáblával rendelkező gépjármű a jogszabályban meg
határozott műszaki feltételeknek nem felel meg, az enge
dély érvényességi határidejét nem hosszabítja meg, kifogá
sait határozatban közli a tulajdonossal. A határozat -  ha 
a gépjármű közúti forgalomban való részvétele nem jár 
közvetlen baleseti veszéllyel -  kiállítása napján a telephe
lyig, illetve a javítóműhelyig való közlekedésre jogosítja a 
tulajdonost.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla

56. A rendőrhatóság az elveszett vagy oly módon meg
rongálódott forgalmi engedély helyett, amelyből az érvé
nyességi határidő nem állapítható meg, a nyilvántartás 
adatai alapján másodlatot ad ki.
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57. Az elveszett rendszámtábla helyett, a forgalmi enge
dély cseréje mellett új rendszámtábla megvásárlására kell 
engedélyt kiadni és a régi rendszámtábla körözését kell el
rendelni.

A gépjármű forgalmi engedély jogosítottjára vonatkozó 
kötelezettségek

58. A gépjármű tulajdonjogában beállott változást az R. 
16. § a), b) (kivéve a magánimportban behozott gépjármű
veket), c), e), f), g) és i) pontjaiban leírt okiratok alapján 
-  a külön jogszabályban meghatározott esetekben va
gyonszerzési illeték megfizetése és -  az eljárási illeték le - 
rovatása után lehet nyilvántartásba venni. Az új tulajdo
nos részére új forgalmi engedély személyi lapot kell kiállí
tani.

59. Az R. 16. § i) pontja szerinti okiratok bemutatása 
esetén, az új gépjárművek forgalomba helyezésére vonat
kozó szabályokat kell alkalmazni.

60. Amennyiben a gépjárműnek több tulajdonosa van 
az alábbiak szerint kell eljárni:

a) ha a tulajdonosok lakása (székhelye, telephelye) 
különböző megyékben van, a gépjárművet az a rendőrha
tóság vegye nyilvántartásba, amelynek területén -  a tulaj
donosok nyilatkozata szerint -  a gépjármű telephelye 
lesz;

b) ha a gépjárművet többen örökölték és -  nyilatko
zatuk alapján -  mindegyik ragaszkodik tulajdonjogának 
rögzítéséhez, a forgalmi engedélyben valamennyiüket sze
repeltetni kell.

61. A forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalom
ba helyezésekor, ha egyúttal a gépjármű tulajdonjogának 
átírására is sor kerül, úgy kell eljárni, mint a forgalomban 
levőgépjárművek esetében.

A forgalmi engedély 
és a rendszámtábla visszavonása

62. A tulajdonos (több tulajdonos együttes) kérelmére 
történő forgalomból kivonásra a gépjármű

a) elhasználódása;
b) üzemeltetésének időleges szüneteltetése;
c) egyéb ok 

miatt kerülhet sor.
A forgalomból kivonás tényét és okát [R. 11. § (1) be

kezdés a) pont] nyilvántartásba kell venni és be kell jegyez
ni a forgalmi engedélybe.

Az a) alpontban megjelölt jogcím esetén a forgalmi en
gedély törzslapját be kell vonni és fel kell terjeszteni a Nyil
vántartónak. A tulajdonos kérelmére a személyi lapon le
het igazolni a végleges forgalomból kivonást.

63. Az R. 11. § (1) bekezdés b) pontja első és második 
fordulata szerinti visszavonási ok akkor állapítható meg, 
ha a forgalmi engedély vagy a rendszámtábla -  az R. 9. §

(4) bekezdésében foglalt eset kivételével -  anyagát, kivi
telét, kitöltöttségét, a bejegyzések formáját tekintve eltér 
a 3. számú mellékletben, a közúti járművek rendszámtáb
láira vonatkozó szabványban, illetve az R. 7. § (5), (7) és 
(9) bekezdésében meghatározottaktól.

Visszaélésnek kell minősíteni többek között a rend
számtábla engedély nélküli felszerelését, a forgalmi enge
dély vagy a rendszámtábla jogosulatlan használatát (más 
gépjárműre szól).

64. Az R. 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti visszavo
nási ok megállapításához elegendő a gépjárművön a PB- 
gáz üzemmódot is biztosító szerkezeti egységek együttes 
(pl.: gáztartály, csővezeték, átkapcsoló szerkezet, nyomás- 
csökkentő) megléte.

65. Az R. 11. § (1) bekezdés f), g) pontjai és a (2) bekez
dés esetén az illetékes szerv vagy hatóság megkeresésére, 
az abban megjelölt okra hivatkozással kell rendelkezni a 
visszavonásról.

66. Az R. 11. § (2) bekezdés esetén a visszavonás időtar
tamára a kezdeményező közlekedési hatóság javaslata a 
mértékadó.

67. Ha a 66. pont szerinti visszavonás időtartamán belül 
a gépjármű tulajdonosának személyében -  kivéve a közös 
háztartásban élő hozzátartozók közötti tulajdonjog válto
zást -  változás áll be, a forgalmi engedélyt és a rendszám
táblát az új tulajdonosnak vissza kell adni.

68. Az R .11. § (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben a 
rendőr a forgalomban résztvevő gépjármű forgalmi enge
délyét és rendszámtábláját akkor veheti cl, ha a forgalmi 
engedély érvénytelenségének időtartama az egy hónapot 
eléri vagy meghaladja; ha az egy hónapot nem éri e l, hely
színi bírságot kell alkalmazni és fel kell szólítani a haszná
lót (tulajdonost), hogy a műszaki vizsgán haladéktalanul 
jelenjen meg.

69. A helyszínen elvett forgalmi engedélyről és rend
számtábláról az érintettnek a 907 048 1014 cikkszámú 
„lgazolás”-t kell átadni.

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek 
felszerelésének engedélyezése

70. A megkülönböztető jelzések felszerelését az R. 1. § 
(1) bekezdés b), a figyelmeztető jelzés felszerelését az R.
1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rendőrhatóság 
határozatban engedélyezi.

71. Az R. 12. § (5) bekezdése szerinti engedélyeket a te
rületileg illetékes rendőrhatóság útján, az ORFK Rendé
szeti osztály adja ki. Az engedélyezés forgalmi engedélybe 
való bejegyzése és nyilvántartásba vétele, az illetékes ren
dőrhatóság feladata.

72. A 70- 71. pont szerinti határozatban rendelkezni 
kell a gépjármű vezetésének feltételeiről, a használat sza
bályairól, korlátairól, az engedélyezettől eltérő használat 
jogkövetkezményeiről.
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Záró rendelkezések

73. Az R. 9. § (5) bekezdésében foglalt kérelmet az O r
szágos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Osztályához kell 
felterjeszteni. A kérelem engedélyezése esetén az igényelt 
rendszámtáblát az osztály legyártatja és az illetékes ren
dőrkapitányság útján -  a rendszámtábla ára és a külön 
jogszabályban meghatározott eljárási díj megfizetése elle
nében -  adja át a kérelmezőnek.

A díj megfizetése ellenében az I. fokú rendőrhatóság en
gedélyezheti a rendszámtábla más gépjárműre történő á t
szerelését.

74. Devizakülföldi és devizabelföldi személyek között 
csak a Magyar Nemzeti Bank (devizahatóság) engedélyé
vel köthető gépjármű adásvételi szerződés. Ha az enge
délyt az ügyfelek bemutatni nem tudják, a tulajdonjog á t
írását meg kell tagadni.

75. A Nyilvántartót értesíteni kell:
a) a vezetői engedély kiadásáról, cseréjéről, bármely 

okból történő visszavonásáról -  az eltiltás, visszavonás 
határideje lejáratának kivételével -  visszaadásáról,

b) a vezetői engedély adataiban beállott alábbi változá
sokról

-  új kategória vezetésére való jogosultság megszerzé
se,

-  névváltozás,
-  korlátozások (egészségi, PÁV) elrendelése vagy 

megszüntetése,
-  gépjárművezetésre való (egészségi, PÁV) alkalmas

ság vagy alkalmatlanság megállapítása,
c) a gépjármű forgalomba helyezéséről,
d) a forgalmi engedély egyéb okból történő kiadásáról,
e) a forgalmi engedély bármely adatának, bejegyzésé

nek változásáról,
f)  a gépjármű forgalomból kivonásáról.
76. A forgalmi engedélybe bejegyzett és nyilvántartásba 

vett korlátozást a meghatározott időpont letelte után, 
megszűntnek kell tekinteni.

77. A forgalmi engedélybe és a nyilvántartásba csak az 
ORFK Rendészeti Osztálya által, a Közlekedési Főfelü
gyelettel egyetértésben meghatározott -  a 4. számú mel
lékletet képező kódszótárban felsorolt -  műszaki, tulaj- 
donjogi és egyéb záradékok, korlátozások jegyezhetők be.

78. A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatási eljá
rásban -  a külön jogszabályban meghatározott mérték
ben -  lerovatott illetékbélyeget az ügyintézőnek, a Szerv 
bélyegzőjének lenyomatával, keltezéssel és aláírásával kell 
érvényteleníteni.

79. Ha a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatási el
járásban, a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
eljárási illetéket egyáltalán nem vagy nem szabályszerű 
időben, módon vagy mértékben fizették meg, illetőleg a 
vagyonszerzést illetékkiszabás végett nem jelentették be és 
felhívás ellenére a mulasztás pótlására nyitva álló határidő 
(15 nap) eredménytelenül telt el, leletet kell készíteni. A 
leletet a mulasztó ügyfél lakóhelye szerint illetékes illeték

18. szám

hivatalnak kell továbbítani. A leletkészítés lényét az ügy 
irataira fel kell jegyezni. Az illetékfizetés elmaradása az 
ügy elintézésének nem akadálya.

80. A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatási eljá
rásában hozott határozat végrehajtása, az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 
módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi
I. törvény 82. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 10 000 
Ft-ig terjedő pénz bírság kiszabásával is kikényszeríthető.

A végrehajtási bírság kiszabásával és végrehajtásával 
kapcsolatos előírásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

81. Az R. és ezen utasítás alapján az ügyintézés szabá
lyait -  ügykörüket érintően a társszervekkel egyetértőben 
-  az ORFK Rendészeti Osztály Vezetője szabályzatban 
határozza meg.

Hatálybalépés

82. Az utasítás a közzététel napján lép hatályba és ezzel 
egyidejűleg a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás
ról szóló 1/1976. ( I. 10.) BM rendelet végrehajtására ki
adott, a 27/1981. (BK. 12.) BM és a 19/1986. (BK. 10.) BM 
utasításokkal módosított 14/1980. (BK. 8.) BM utasítás ha
tályát veszti.

Dr. Horváth Balázs s. k.,
b e lü g y m in isz ter

1. számú melléklet 
az 58/1990. (BK. 17.) BM utasításhoz

A vezetői engedély (járművezetői engedély) kitöltése

1. A vezetői engedélyt vegyszalagos írógéppel, a szemé
lyi igazolványban szereplő adatoknak megfelelően kell ki
tölteni.

2. A szabványos (M SZ 16970- 85) fekete fehér, mű
teremben készült igazolványképet ragasztással kell rög
zíteni

3. A kiállító hatóság bélyegzőlenyomatát úgy kell elhe
lyezni, hogy egyharmada a fényképre essék.

4. A vizsgának megfelelő járműkategóriát tartalmazó 
rovatot aláírással, a vizsga dátumának beírásával és bélyeg
zőlenyomattal kell érvényesíteni.

5. A vezetői engedély érvényességi idejét az első érvé
nyesítő rovatba a kiállító hatóság vezeti be, aláírással és 
bélyegzőlenyomattal hitelesíti. Az érvényesség kezdeté
nek meg kell egyeznie a kiállítás dátumával, lejártát az 
egészségi alkalmassági véleménynek megfelelően kell 
bevezetni.

6. A „Hivatalos feljegyzések” rovatába kell bejegyezni:
a) az egészségi alkalmassági csoportot (pl.: eü. alk. 1-

es csoportú),
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b) az egészségi korlátozásokat (pl.: szemüveggel vezet
het, csak a ................................számú szakvéleménnyel é r
vényes),

c) a pályaalkalmasságot (pl.: PÁV I. ka t.),
d) a járműkategória korlátozását (pl.: „A” kategória 

150 Cm -ig),
e) a járműkategóriától való eltiltást,
f)  az egészségi vagy PÁV alkalmatlanságot.
A bejegyzéseket dátummal, aláírással és a kiállító szerv 

bélyegzőlenyomatával kell hitelesíteni.
A 6. pont e )  é s  f )  alpontjai szerinti bejegyzésre csak a 

rendőrhatóság jogosult.

2. számú melléklet 
az 58/1990. (BK. 17.) BM utasításhoz

A szabálysértési határozatban a vezetői engedély visz- 
szavonásáról az alábbi módon kell rendelkezni:

1. Az utasítás 29. a) pontjához

(rendelkező részben)
„ A ....... /1990. ( ............) BM rendelet 6. § (1) bekezdés

a) pontja alapján a helyszínen.............é v .........................
h ó  napján elvett és az 5. § (1) bekezdés d) pontja
szerint ideiglenesen már visszavont ...................  számú,
................... kategóriában érvényesített vezetői engedélyé
nek  ................. hó időtartamra történő visszavonását
rendelem cl.”

(indokolási részben)

A közúti közlekedési igazgatási intézkedés külön indok
lása mellett a következő tájékoztatást kell szerepeltetni.

„Tájékoztatom, hogy vezetői engedélyét a visszavonás
időtartamának lejárata,   év  .............  hó
 nap után is csak akkor kaphatja vissza, ha a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 18. § (4) bekezdé
se szerinti utánképzésen való részvételét igazolja.”

2. Az utasítás 29/b. pontjához

(rendelkező részben)

„ A  /1990. ( ............) BM rendelet  5. §  (3) bekezdése
alapján a .................... szám ú,....................kategóriában ér
vényesített vezetői engedélyének ...........  hó időtartamra
történő visszavonását rendelem cl.

Kötelezem, hogy vezetői engedélyét a határozat jogerő
re emelkedését követő 3 napon belül, az állandó lakóhe
lye szerint illetékes rendőrhatóságon adja le.”

(indokolási részben)

A közúti közlekedési igazgatási intézkedés külön indok
lása mellett a következő tájékoztatást kell szerepeltetni:

„Tájékoztatom, hogy a vezetői engedély visszavonása a 
leadás napján veszi kezdetét.

Vezetői engedélyét a visszavonás időtartamának lejára
ta után is csak akkor kaphatja vissza, ha a közúti közleke
désről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdése szerin
ti utánképzésen való részvételét igazolja.”

3. Az utasítás 29. pontjához „kategóriavisszavonás” ese
tén:

(rendelkező részben)

„ A  /1990. ( ............) BM  rendelet  5. § (5) bekezdése
alapján a  számú vezetői engedélyébe bejegy
zett .....................kategóriába.tartozó járművek vezetésére
való jogosultságának ............. hó időtartamra történő
visszavonását rendelem el.

Kötelezem, hogy a visszavonás tényét a határozat jog
erőre emelkedését követő 3 napon belül, az állandó lakó
helye szerint illetékes rendőrhatóságon vezetői engedélyé
be jegyeztesse be.”

(indokolási részben)

A közúti közlekedési igazgatási intézkedés külön indok
lása mellett a következő tájékoztatást kell szerepeltetni:

„Tájékoztatom, hogy a ................... kategóriába tartozó
járművek vezetésére való jogosultság visszavonása a be
jegyzés napján veszi kezdetét.”

4. Az utasítás 33. pontjához

(indoklási részben)

„Tájékoztatom, hogy a közúti forgalomra vonatkozó 
szabályok sorozatos megszegése miatt, a közúti közleke
désről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés b) pont
ja szerint utánképzésen való részvételre köteles. Az után
képzésen való részvételét határozat jogerőre emelkedését
követő két hónapon belül ( ............... é v ...........................hó
 napig) kell igazolnia.

Az utánképzésen való részvétel igazolásának elmulasz
tása esetén, az állandó lakhelye szerint illetékes rendőrha
tóságvezetői engedélyét, a  /1990. (............ ) BM  rende
let 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszavonja.”

3. számú melléklet 
az 58/1990. (BK 17.) BM utasításhoz

A gépjármű forgalmi engedély kitöltése

Kitöltés: kézírással történjen. A nevet és a számokat 
nyomtatott betűvel kell írni.

Bejegyzésre jogosullak: (R. 8. § (1) és (2) bekezdés, 9. § 
(3) bekezdés szerint]

-  a rendőrhatóság,
-  a közlekedési felügyelet,
-  gépjármű értékesítő cég.
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I. Személyi lap rovatai:

1. Frsz.
a gépjárműre kijelölt rendszámot kell beírni.

2. A gépjármű tulajdonosa:
a tulajdonos (magánszemély, vállalat, intézmény) nevét 

kell beírni. Több tulajdonos esetén azt a tulajdonost, ahol 
a gépjármű telephelye lesz. A többi tulajdonost a „Hivata
los feljegyzések” rovatába kell beírni.

Ebbe a rovatba kerül beírásra az üzembentartó neve, ha 
a jogosultság átengedése az utasítás 45. pontja szerint tö r
tén t.

3. Tulajdonos:
Be kell írni, hogy a tulajdonos a gépjármű hányadik tu

lajdonosa. Pl.: „első”. Több tulajdonos esetén a közös tu 
lajdont egy tulajdonosnak kell tekinteni. Ezt követően 
„második”.

4. Személyi szám. (Ha a tulajdonos rendelkezik vele.)

 5. Lakcím:
A gépjármű tulajdonosához beírt személy (vállalat, in

tézmény) állandó lakcímét (telephelyét) kell beírni.
Ha a lakcím és a telephely különböző, mindkettőt fel 

kell tüntetni.

6. A gépjármű üzembentartója: rovat üresen marad.

7. Az üzembentartó lakcíme: üresen marad.

8. Kiállítás kelte:
A kiállítás tényleges helyét, idejét kell feltüntetni.

9.Törzslap száma:

10. P. H.
A kiállító szerv bélyegző lenyomatával kell ellátni és az 

illetékes ügyintéző aláírásával kell hitelesíteni.

11. „Hivatalos feljegyzések” rovatba:

Be kell vezetni
-  több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) nevét, 

személyi számát, lakcímét,
-  tulajdonos adatait az utasítás 51. pontja szerinti 

esetben,
-  a tulajdonjogra vonatkozó záradékot,
-  „a forgalomból végleg kivonva” szöveget (kérelem

re)
-  a személyi számmal nem rendelkező külföldi szüle

tési idejét és helyét, külföldi lakcímét.

Minden bejegyzést keltezéssel, bélyegző lenyomattal és 
aláírással kell hitelesíteni.

Új személyi lapot kell kiadni
a) rendszámváltozás (Törzslappal együtt),
b) törzslapszám-változás,
c) elvesztés, megrongálódás (fel kell tüntetni, hogy 

„másodlat”),
d) feljegyzési rész betelt,
e) tulajdonos változás, névváltozás 

esetén.

II. Törzslap

(Adatok a műszaki vizsga bizonylata szerint)

1. Gépjárm űfajtája:

2. Gyártmány:

3. Típus:

4. Szín:
ha egyszínű az autó a 2. rovat üresen marad, ha több szí

nű a 2. rovatba kell beírni (pl.: piros-kék), az 1. rovat üre
sen marad, a színváltozást a „Hivatalos feljegyzések” ro
vatba kell bejegyezni.

5. Rendszám: a személyi lapnak megfelelően.

6. Alvázszám:

7. Motorszám:

8. Hengerűrtartalom:

9. Szállítható személyek száma:

10. Saját tömeg:

11. Együttes tömeg:

12. Vontathat:
Amennyiben nincs jogosultság üresen kell hagyni. Az 

első bejegyzést bélyegző lenyomattal, aláírással kell ellát
ni.

13. Gyártási év:

14. Kiállítás kelte:
A kiállítás tényleges idejét kell beírni.

15. Bélyegző lenyomat + aláírás.

16. „Hivatalos feljegyzések” rovata:
Be kell vezetni:
a) a közúti közlekedési szolgáltatásra való alkalmassá

got, illetve az üzembentartási engedély számát,
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b) törzslapon szereplő adatok megváltoztatását (pl.: új 
motor, új alvázszám stb.)

c) forgalomból történő kivonás idejét + határozat szá
mát, az ismételt forgalomba helyezést (amennyiben nem 
szükséges új törzslap kiadása),

d) a műszaki záradékokat,
e) a gépjármű előző rendszámát,
f)  a gépjármű színének változását.
Minden bejegyzést keltezni kell, bélyegző lenyomattal 

és aláírással kell ellátni.

Új törzslapot kell kiadni:
a) rendszámváltozás,
b) elvesztés, megrongálódás (másodlat)

esetén.
Új gépjármű első forgalomba helyezésekor az I. (Sze

mélyi lap) 1- 6., 8- 10.; a II. (Törzslap) 1- 5. és 16/d. 
pontjában meghatározott adatokat a forgalmi engedély ki
adására jogosult szerv, a 16/a. pontban szereplő adatokat 
a közlekedési felügyelet töltheti ki.

Az R. 15. § (3) és (4) bekezdése szerinti rendszámtábla 
cserénél az új rendszámot, valamint a II. 16/b. é s  d) alpont
jában meghatározott adatokat a közlekedési felügyelet 
jegyzi be a forgalmi engedélybe (a régi rendszámot át kell 
húzni).

Az I. 11. és II. 16/c. pontjában meghatározott adatokat 
kizárólag a rendőrhatóság jegyezheti be.

4. számú melléklet 
az 58/19 90. (BK. 17.) BM utasításhoz

A forgalmi engedélybe bevezethető záradék 
meghatározások, kódértékek

I. Műszaki záradékok:

Sajáttömeg eltér a típus kódszótárban szereplő
értéktől 001

Megengedett együttes tömeg eltér a típus kód
szótárban szereplő értéktől 002

Sajáttömeg és a megengedett együttes tömeg el
tér a típus kódszótárban szereplő értéktől 003

Szállítható személyek száma eltér a típus kód
szótárban szereplő értéktől 004

Forgalmi engedély csak üzembentartási enge
déllyel érvényes 005

Engedéllyel összeépítve 006
Engedéllyel átalakítva 007
Csak egyedi útvonal engedély alapján közleke

dhet 011
Hosszúság miatt útvonalengedély köteles 012
Szélesség miatt útvonalengedély köteles 013
Magasság miatt útvonalengedély köteles 014

Hosszúság és szélesség miatt útvonal engedély
köteles 015

Szélesség és magasság miatt útvonalengedély
köteles 017

Hosszúság, szélesség, magasság miatt útvonal
engedély köteles 018

Tengelynyomás miatt útvonalengedély köteles 019 
Megengedett együttes tömeg miatt útvonalen

gedély köteles 020
Tengelynyomás és a megengedett együttes tö 

meg miatt útvonal engedély köteles 021
A jármű változtatható felépítménnyel tengely

túlsúlyossá válik 022
A jármű változtatható felépítménnyel túlsú

lyossá válik 023
A jármű változtatható felépítménnyel tengely

súlyossá és túlsúlyossá válik 024
A jármű változtatható felépítménnyel üzemel

tethető 025
Veszélyes áruk szállítására jóváhagyási enge

dély kiadva \  041
Sebességkorlátozás 042
Vontathatja a megadott kapcsolási magasságú

gépjármű 044
Vontatás tö rölve 045
Biztonsági övvel felszerelni nem kell 046
Kötelezettség alól felmentve 047
(A 012- 020 kódszámú záradékok estén kerül

het alkalmazásra)
Egyéb, típus kódszótártól eltérés 048
(A konkrét eltérés max. 30 karakterben a m e g -  

jegyzés rovatba kerül)
Nem nyomástartó edény, gépkönyv nem szük

séges 050

II. Tulajdonjog záradékok:

A jármű csak a megjegyzés rovatba feltüntetett
szerv engedélyével idegeníthető cl 101

Tulajdonjog fenntartva magánszemély részére 121
Átírást elmulasztó tulajdonos. 123
(Megjegyzésben a tulajdonos nevét, személyi 

számát ke ll beírni.)
Tulajdonjog fenntartva cég részére 127
(A záradék cég gépjárműveinek lízingbe adása

kor kerül bevezetésre, amikor is tulajdonos
ként (adatlapra, forgalmi engedélybe) a lí
zingbe vevőt (céget, természetes személyt) 
kell bejegyezni. A  lízingbe adó cég kódja a 
megjegyzés rovatba kerül. A záradék hatálya 
rovatba a lízingszerződés lejártának időpont
ját kell bejegyezni.)

Bíróság (más hatóság) zár alá vételét rendelte 
el 130

Törlésig banki zálogjog 129
Vámelőjegyzés.................... -ig 131
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III. Vegyes záradékok

Forgalmi engedély másodlat kiadva 152
Megkülönböztető jelzés használatára jogosult 153
Figyelmeztető jelzés használatára jogosult 154
A jármű határozat alapján forgalomból kitiltva 158

5. számú melléklet 
az 58/1990. (BK. 17.) BM utasításhoz

Kiállító hatóság Szám:

ENGEDÉLY 
a rendszámtábla vásárlására

A vásárlásra jogosult neve:.............................................. .

A forgalmi engedély száma:....................................................
i

A  jármű fajtája:.................................Előző  Frsz.

A megvásárolható rendszám: 1, szabványos: 2, DT; 3, CK; 
4, CD; 5, C; 6,V; 7, Z; 8, P; 9, XX;

A megvásárolható (kiadott) rendszám:

.................................199....... év ........................ h ó  nap

 P. H.

aláírás

A rendszámtáblát átvettem:

199 é v ........................ h ó ............n a p .............óra

aláírás

Az engedély kiadása napjától számított 15 napig érvé
nyes.

A rendszámtábla e lv esz tése  esetén a rendőrhatóság 
az elveszett rendszámtáblát a nyilvántartásból törli és 
egyben elrendeli a körözését. A rendszámot csak a tulaj
donos, vagy meghatalmazottja veheti át. A megvásárolha
tó rendszám kódját a kiállító hatóság tölti ki. Az enge
délyt az értékesítő szerv a rendszámtábla értékesítésekor 
bevonja.

6. számú melléklet 
az 58/1990. (BK 17.) BM  utasításhoz

Az államigazgatási bírság kiszabásával és behajtásával 
kapcsolatos előírások

1. Az ügyfélre nézve kötelezettséget tartalmazó határo
zatban -  a kötelezettség nem teljesítése esetére -  a vég
rehajtási bírság kiszabásának lehetőségére, az alábbi mó
don kell figyemeztetni a kötelezettet.

„Felhívom figyelmét, hogy ha a határozatban foglaltak
nak határidőben nem tesz eleget, az 1981. évi I. törvény 82. 
§-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 10 000 Ft-ig terje
dő pénzbírság ismétlődő kiszabására van lehetőség.”

2. Amennyiben a kötelezett a jogerős határozatban fog
laltaknak a megszabott határidőn belül nem tesz eleget, a 
végrehajtási bírság kiszabásáról a következő módon kell 
határozni:

HATÁROZAT

X Y ..........................................szám  alatti  lakost  az  1981.
évi I tv. 82. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, 
....................... Ft bírság 15 napon belül történő befizetésé
re kötelezem.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon
belül fel lebbezésnek van helye, melyet ...................
  címezve 200 Ft-os
illetékbélyeggel ellátva osztályomhoz kell beterjeszteni.

INDOKOLÁS

XY ................................ sz. határozatomban -  mely
19................................h ó ............. -án emelkedett jogerőre -
vezetői engedélyének leadására köteleztem.

Nevezett a határozatban foglaltaknak nem tett eleget, 
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A
bírság megfizetése nem mentesít a .................................. .
határozatban foglaltak teljesítése aló l. A végrehajtási bír
ságot mindaddig ismételni fogom, amíg előírt kötelezett
ségét nem teljesíti.

3. A bírság összegét a határozathoz mellékelt 907 1123 
000 r. számú nyomtatvány felhasználásával illetékbélyeg- 
ben kell lerovatni.

4. A végrehajtási bírságot kiszabó határozat ellen be
nyújtott fellebbezés a bírság megfizetésére halasztó hatá
lyú. A fellebbezést az Államigazgatási eljárás általános sza
bályairól szóló törvényben meghatározott hatáskör alap
ján kell elbírálni.
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5. Ha az ügyfél a végrehajtási bírságot kiszabó határozat 
jogerőre emelkedése előtt kötelezettségét teljesíti, a bír
ság megfizetésétől cl lehet tekinteni.

6. Amennyiben a kötelezett a bírságot nem fizeti be, azt 
elsősorban a kötelezett munkabérére veze te t t  végrehajtás- 
sal kell behajtani. Ez esetben a bírságot a munkáltató a kö
telezett munkabéréből, szövetkezeti vagy egyéb, idősza
konként visszatérő járandóságából, illetőleg munkából 
eredő díjazásából, juttatásából, követeléséből vonja le.

Ha a közvetlen letiltásra nincs lehetőség (nincs munkál
tató), vagy az nem vezet, illetőleg aránytalanul hosszú idő 
múlva vezetne eredményre, a végrehajtás szükségességéről 
az adóhatóságot kell értesíteni.

7. A bírság kiszabása -  a z  erede ti kötelezettség nem tel
jesítése esetén -  megismételhető és az összeghatár növel
hető.
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