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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
20. számú

UTASÍTÁSA.

Budapest, 1958. május hó 27-én.

Tárgy: A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 29/1958. 
/IV.15./ számú rendeletében foglaltak végrehajtása.

A Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánynak a magánszemé
lyek gépkocsihasználatáról szóló rendeletében foglaltak egyön
tetü végrehajtása érdekében - a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
tériummal egyetértésben - az alábbiakat rendelem el.

1. / A kormányrendelet 1.§. /3/ bekezdése értelmében új 
személygépkocsi vásárlásának engedélyezésére irányuló kérelmet 
a magánszemély munkahelye /foglalkozása/ szerint illetékes mi
nisztériumnál /országos hatáskörű szervnél, érdekképviseleti 
szervnél/ kell előterjeszteni. A kérelem átvétele alkalmával a 
szerv vezetője, vagy a megbízott osztályvezető köteles kiadni 
az 5/1957. /XII.28./ BM. számú rendelet 2. §. /2/ bekezdésében 
előírt igazolást arról, hogy az új gépkocsi vásárlásához a ha
tósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése a 29/1958. /IV.15./ 
korm.sz. rendelet 1.§. /3/ bekezdése alapján szükséges.

Az igazolás alapján a magánszemély a lakóhelye szerint 
illetékes járási, városi /városi kerületi/ rendőrkapitányságon 
köteles beszerezni az erkölcsi bizonyítványt.

A minisztérium /országos hatáskörű, érdekképviseleti 
szerv/ csak a büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bi
zonyitvány felmutatása alapján adhatja ki a gépkocsi vásárlásá
ra jogosító engedélyt. A vásárlási engedélyhez csatolni kell az 
erkölcsi bizonyítványt, amelyet a gépjármű hatósági jelzéseinek 
kiadásakor be kell vonni és a gépjármű iratainál kell elhelyezni.

A vásárlási engedély kiadásával megbízott szerveket az 
erkölcsi bizonyítvány kezelésével kapcsolatos tudnivalókról a 
BM. ORFK. Közlekedésrendészeti Osztálya értesítse.

2. / A kormányrendelet 2.§.-a értelmében a magánszemély 
által külföldről behozott /ajándékba kapott, vagy örökölt/ sze
mélygépkocsi forgalomba helyezéséhez is meg kell követelni a
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hatósági erkölcsi bizonyítványt. Ilyen esetben az erkölcsi bi
zonyítványt a lakhely szerint illetékes megyei /budapesti/ fő
kapitányság vizsgáztató- és nyilvántartó előadó által adott írás
beli igazolás alapján kell kérelmezni. Az előadó a behozatali 
iratok felmutatása alapján az alábbi szövegű igazolást adja ki: 
"Igazolvány. Igazolom, hogy X. Y. lakosnak személygép
kocsi forgalomba helyezéséhez, illetve átírásához a 29/1958. 
sz. kormányrendelet értelmében az erkölcsi bizonyítvány beszer
zése szükséges.” Az igazolást keltezéssel, aláírással és pecsét
tel kell ellátni,

A külföldről behozott személygépkocsit forgalombahe- 
lyezése előtt eladni tilos és azt csak annak a nevére lehet le- 
vizsgáztatni, akinek a Magyar Nemzeti Bank Deviza Igazgatósága 
a behozatali engedélyt adta, illetve akinek a nevén az elvámo
lás történt.

Külföldről behozott gépjármű forgalomba helyezésénél 
az eddig érvényben lévő illetékeket kell lerovatni.

3. / Személygépkocsi alkatrészekből való összeépítésé
re engedélyt a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autófelü
gyelete csak büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány 
felmutatása esetén adhat. Ez esetben az Autófelügyelet köteles 
a jelen utasítás 1. pont /1/ és /3/ bekezdésében foglaltak sze
rint az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének szükségességéről az 
igazolást kiadni, illetve az erkölcsi bizonyítványt kezelni.

A gépkocsi vizsgára bocsátását a bemutatott számlák 
alapján az Art ófelügyelet engedélyezi. Ilyen gépjármüvek vizsgá
ra jelentkezésekor az Autófelügyelet engedélyét minden esetben 
meg kell követelni.

4. / Azon személy részére, aki az Autó- és Alkatrész
kereskedelmi Vállalattól akar használt személygépkocsit vásá
rolni, ezen szándékának szóbeli bejelentése esetén a vizsgázta
tó- és nyilvántartó előadó az erkölcsi bizonyítvány beszerzésé
re a 2. pontban meghatározott igazolást adja ki. Az Autókereske
delmi Vállalatnál vásárolt használt személygépkocsi átírásánál 
az eddig érvényben lévő illetékeket kell lerovatni.

Az átírási illeték lerovását a lehetőségek szerint az 
illetékhivatalnál kell eszközöltetni. Amennyiben azonban az új 
tulajdonos bélyegben rója le az illetéket, a bélyegeket az adás
vételi szerződés hátlapjára, vagy hozzácsatolt pótlapra kell fel
ragasztani és dátumbélyegzővel a lerovás alkalmával kell érvény
teleníteni.

5. / A kormányrendelet; 5.§. /1/ bekezdése értelmében 
magánszemély részére a gépkocsi igazolólapja csak akkor adható 
ki, ha a kérelmező az a., b., c. pontokban felsorolt igazolások 
mellett, a büntetlen előéletet igazoló érvényes hatósági er
kölcsi bizonyítványt is felmutatja.

ÁBTL - 4.2. -10-24/20/1958 /2



- 3 -

Azon személy részére, aki magánszemélytől akar hasz
nált személygépkocsit vásárolni, ezen szándékának szóbeli be
jelentése esetén a vizsgáztató és nyilvántartó előadó az erköl
csi bizonyítvány beszerzésére a 2. pontban meghatározott igazo
lást adja ki. 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiadás napjától szá
mított 3 hónapig érvényes. A 3 hónap letelte után az igazolólap 
kiadását meg kell tagadni és újbóli erkölcsi bizonyítvány be
szerzésére a vizsgáztató- és nyilvántartó előadó a 2. pontban 
meghatározott szövegű igazolást adja ki.

Az erkölcsi bizonyítványt a hatósági jelzések kiadása
kor minden esetben be kell vonni és a gépjármű iratainál kell el
helyezni.

A 2. bekezdés úgy rendelkezik, hogy igazolólapot kö
zös üzemeltetés esetén is legfeljebb két személy nevére lehet 
kiállítani. Két személy részére kiállítható az igazolólap, 
amennyiben:

а. / új gépjárműveknél a vásárlási engedélyt két sze
mély részére adták ki,

b./ ha a behozatali engedélyen és a vámolási iratokon 
két személy neve szerepel,

c. / amennyiben az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vál
lalat számlája,

d. / vagy a magánszemély által eladott személygépkocsik
nál az adás-vételi szerződés két névre szól.

Ezen esetekben azonban mindkét személytől érvényes, büntetlen 
előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt kell megköve
telni. Amennyiben közös tulajdonjog esetén csak az egyik személy 
tud megfelelő erkölcsi bizonyítványt felmutatni, úgy az igazoló
lapot ennek az egy személynek a nevére kell kiállítani. A társ
tulajdonos igénykövetelését polgári peres úton rendezheti.

Magánszemély által üzemben tartott személygépkocsi 
tulajdonjogát a rendelet 7. §. /1/ bekezdésében foglalt eltulaj- 
donítási korlátozás ideje alatt megosztani /társat bevenni/ 
nem szabad.

Két személy nevén eddig üzemeltetett gépjármüvet az 
üzemeltetők kézül az egyik nevére átírni csak a kormányrendelet 
4. §-ában meghatározott illeték 50 %-ának lerovása esetén szabad.

6. / A rendelet 6. §-a értelmében magánszemély a saját 
tulajdonát képező tárgyakat az általa üzemeltetett személygép
kocsival a KRESZ, rendelkezéseinek betartása mellett szabadon 
szállíthatja.

7./  A rendelet 7. §.-ának /1/ bekezdésében meghatáro
zott eltulajdonítási korlátozás a magánszemély által, a rendelet 
megjelenése előtt forgalomba helyezett személygépkocsikra is vo
natkozik. A korlátozást a forgalomba helyezés időpontjától kell 
számítani.
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A kormányrendelet alapján kiadásra kerülő forgalmi 
okmányokra az eltulajdonítási záradékot fel kell jegyezni. A 
korlátozást új gépjármű forgalomba helyezésénél a vizsgajelent
kezési lapra, használt gépjármű vásárlásánál az átírási kérelem
re, valamint minden esetben a gépkocsi nyilvántartó lapjára is 
fel kell jegyezni* 

Az okmányokra a következő szöveget kell rávezetni:
"A gépjármű ... éven belül csak az Autókernek 

adható el."

A /4/ bekezdésben meghatározott megbontási tilalom ma
gánszemély tulajdonában lévő gépjármű javítás céljából történő 
megbontására nem vonatkozik.

8./  A kormányrendelet 8. §-ának /1/ és /2/ bekezdése ér
telmében, amennyiben a cselekmény büntető rendelkezés alá nem 
esik, a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértést követ el 
és 3.000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki

- új személygépkocsit vásárlási engedély nélkül, vagy 
vásárlási engedéllyel, de nem a Csepel Motorkerékpár 
és Kerékpár Nagykereskedelmi Vállalattól, illetőleg 
nem az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalattól 
vásárol /1. §. /2/ bek./

- gépkocsit alkatrészekből a KPM. Autófelügyelet engedé
lye nélkül, épít össze /3. §./

- gépkocsiját a rendeltetéstől eltérő célra használja, 
ezzel bérfuvarozást végez és bérfuvározás céljából, 
vagy ellenszolgáltatásért azt másnak átengedi /6. §./

- a belföldön vásárolt új, a külföldről behozott, to
vábbá az Autófelügyelet engedélye alapján összeépí
tett személygépkocsit az üzembehelyezéstől számított 
4 éven belül, használt személygépkocsit pedig az 
átírástól számított 1 éven belül nem az Autóker-nek 
adja /7. §. /1/ bek./ el, 

- gépkocsit megbont, gépkocsi fődarabokat, alkatrésze
ket és tartozékokat nem az Autókernek adja el
/7. §. /4/ bek./.

Ha a szabály sértést az 1. §./2/ bekezdésében, vagy a 
7. §. /1/ és /4/ bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével 
követték el, a gépkocsit, illetve fődarabot /alkatrészt, tartozé
kokat/ el kell kobozni.-

Ha a szabálysértést a 6. §.-ban foglalt rendelkezés meg
szegésével másodszor követték el, a kiszabott pénzbírságról szóló 
jogerős határozat egy példányát meg kell küldeni/ megyei/buda
pesti/ főkapitányság vizsgáztató- és nyilvántartó előadójának, 
aki a gépkocsit - meghatározott időre a forgalomból köteles ki
tiltani. A szabálysértés újabb ismétlődése esetén a gépkocsit el 
kell kobozni és a jogerős határozat 1 példányát a vizsgáztató- 
és nyilvántartó előadónak kell megküldeni.
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A fenti szabálysértések esetében a szabálysértési 
előadónak a KPM. megyeszékhelyeken működő szakértőjét minden 
esetben meg kell hallgatni. E célból a KPM. megfelelő utasítás
sal látja el a megbízott személyeket,

A gépkocsi, vagy fődarab elkobzása esetén a KPM. meg
bízott szakértője utján az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Válla
latot értesíteni kell a gépkocsi elszállítása és értékesítése 
végett.
Az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalat az értékesítésből be
folyt összeget a BM. testületi bevételi számla 100.955 K-95.
sz. csekkszámlájára köteles befizetni és a befizetés megtörtén
téről szóló elismervényt az illetékes rendőrhatóságnak megkülde
ni, amit a szabálysértési előadó az ügyirathoz csatolva tarto
zik megőrizni.

A szabálysértési előadó hozott határozatában köteles 
a szakértői díj, továbbá a megidézett tanuk költségei iránt ha
tározni. A személygépkocsi elkobzása esetén a gépjármű hatósá
gi jelzéseit be kell vonni és azokat a határozat egy példányá
val a vizsgáztató és nyilvántartó előadónak kell megküldeni.

A szabálysértés miatt a feljelentést a KPM. Autófelü
gyeletéhez kell megküldeni, amely a nyilvántartásba vétel után 
a feljelentést megküldi az eljárásra illetékes rendőrhatósághoz.

Az 1955. évi 17. tvr. 18. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján a fenti szabálysértések elbírálásra illetékes szervként 
Budapesten a budapesti főkapitányság Központi Közlekedési Bír
ságoló Csoportot, vidéken pedig a megyeszékhelyi városi és já
rási rendőrkapitányságot jelölöm ki.

 Garamvölgyi Vilmos
rendőrvezérőrnagy s.k.
 miniszterhelyettes. 

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak ,

 ORFK. vezető helyettesei,
ORFK. Közlekedésrendészeti osztály vezetője,
ORFK. Igazgatásrendészeti osztály vezetője,

 Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésren
dészeti osztálya.
Megyei /budapesti/rendőr-főkapitányság vezetői. 
Valamennyi járási, városi, kerületi rendőrkapi
tányság vezetője, 
Legfőbb Ügyészség,
Közlekedés és Postaügyi Minisztérium . . 
VI. Főosztály Vezetője.
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