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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINIsZTERHELYETTESÉNEK
22.sz. UTASÍTÁSA.

Budapest, 1959. julius hó 24-án.

Tárgy: A Belügyminiszter és a Közlekedés- és Póstaügyi Minisz
ter 2/1959. /VII.11./ BM.-KPM.számú rendeletével előirt
gépjárművezetői igazolványok kicserélésének szabályozása.

I.
1./ A 1345o/l948.M.T.számú és az 1/1955. /XII.4./ BM. 

sz. rendeletben előirt és jelenleg is használatban lévő felső
fokú, középfokú, alapfokú, szakmásitott, tanfolyammentes sze
mély, nagymotorkerékpár és kismotorkerékpárvezetői igazolvány 
tipusokat a Belügyminiszter és a Közlekedés- és Postaügyi 
Miniszter 2/1959. /VII.11/ BM.-KPM. sz. rendeletével /további
akban: rendelet/ megszüntette és helyette kétféle ujtipusu 
"Hivatásos gépjárművezetői igazolvány" és "Gépjárművezetői 
igazolvány" kiadását rendelte el.

A kiadásra kerülő ujtipusu gépjárművezetői igazolvány 
téglalap alakú, fedőlapja egész vászon, textil műbőr boritásu karton.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány szine barna, 
a boritólapon mélynyomásu betűkkel "Hivatásos gépjárművezetői 
igazolvány", szöveg van feltüntetve.

A gépjárművezetői igazolvány szine szürke, a boritóla
pon mélynyomásu betűkkel "Gépjárművezetői igazolvány" szöveg 
van feltüntetve.

Mind a két tipusu igazolvány 8 belső lapból és 3 drb. 
ellenőrzőlapból áll. Az 1-2-3. számú ellenőrzőlapok balszélén 
perforálva, számszerinti sorrendben vannak rögzitve.

Az igazolványokba a szöveg fekete szinnel van nyomva, 
kivéve az ellenőrzőlapok szövegét, mely piros szinü.

A lapok mindkét oldalon, az ellenőrzőlapok első oldalán 
azonos mintával és azonos szinnel nyomott alnyomatuak és a 
fejrésznél feketeszinü, azonos számozásuak ooo.ool-től kezdő
dően.
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A gépjárművezetői igazolványok boritólapjának második oldalán - az erre megjelölt helyre - kell a tulajdonos fény
képét rögzíteni, személyi igazolványa számát bejegyezni. Ezen 
az oldalon szerepel a gépjárművezető sajátkezű olvasható alá
írásának helye is.

A harmadik oldalon a gépjárművezetői igazolvánnyal 
rendelkező személy adatainak beirási helye és a következő szöveg van nyomva:

“alatti lakós gépjárművezetői vizsgát tett, mely alapján a bent megjelölt nemű, folyékony üzemű gépjármű
vezetésére jogosult.”
A szöveg alatt a hivatásos gépjárművezetői igazolvá

nyokban “Gépjárművezetői állást vállalhat”, a gépjárművezetői 
igazolványokban Személygépjárművezet ői állást nem vállalhat" 
szöveg van vastagon szedve. 

Alatta az igazolvány kiadásának helye, év, hó, nap, 
körbélyegző és aláírás kerül bejegyzésre.

A negyedik oldalon mindkét féle igazolványba a motor- 
kerékpár és a személygépkocsivezetői vizsga bejegyzésére szolgáló rovat van.

Az ötödik oldalon a hivatásos gépjárművezetői igazol
ványokba a tehergépkocsi és a vontatóvezetői vizsga, a gép
járművezetői igazolványokba a vontatóvezetői vizsga és egy 
lakásváltozás bejegyzésének helye található.

A hatodik és hetedik oldalon a hivatásos gépjárműveze
tői igazolványba a különleges, gázüzemű és villamosüzemü 
gépjármű vezetői, a középfokú vizsga és a felsőfokú vizsga 
bejegyzésére van hely.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány 8-9-lo. olda
lán, a gépjárművezetői igazolvány 6-7-8-9 oldalán a lakás- változást kell bejegyezni.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány 11-12-13-14. oldala, a gépjárművezetői igazolvány lo-11-12-13-14. oldala 
az időszakos orvosi vizsgálatok bejegyzésére van fenntartja.

Mindkét gépjárművezetői igazolvány 15-16-17-18. oldala a hivatalos bejegyzések részére van fenntartva.
Az 1-2-3. számú ellenőrzőlapon piros színnel “Ellenőrzőlap“ és a szám, alatta a gépjárművezetői igazolvány tu

lajdonos nevének bejegyzési helye található.
2./ A z  igazolványok kicserélése során az igazolványo

kat a sorszámnak megfelelő folyamatossággal kell kiadni.
Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok kiadásával 

egyidejűleg - az eddigi gyakorlattól eltérően - mind a három 
ellenőrzőlapot ki kell adni, természetesen csak abban az 
esetben, ha az 1. és 2.számú ellenőrzőlapot nem vonták be.
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Az olyan gépjárművezetői igazolványok esetében, ahol 
az 1. vagy 2.sz. ellenőrzőlapot a rendőrhatóság bevonta, az 
újtipusu igazolvány kiadásakor a megfelelő számú ellenőrző- 
lapot vissza kell tartani.

Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok szigorú szám
adásos nyomtatványok, kiadásukról felhasználási ivet kell ve
zetni.

Az ellenőrzőlapok kiadásáról külön felhasználási ivet 
vezetni nem kell.

A gépjárművezetői igazolványcserét lehetőleg hivatásos 
gépjárművezetői igazolványok kicserélésével kell kezdeni és 
folyamatosan kell a többi gépjárművezetői igazolványt 1959. 
december hó 31-ig kicserélni.

A megyei /budapesti/ közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti osztályok vezetői a gépjárművezetői igazolványok kicse
rélését 196o. január 15-ig kötelesek a BM.OrfK.Közlekedésrendé
szeti Osztály Vezetőjének jelenteni.

A jelentésnek tartalmazni kell:
a./ hány hivatásos gépjárművezetői igazolványt cserélt 

ki,
b./hány gépjárművezetői igazolványt cserélt ki,
c. / hány gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező sze

mély nem cseréltette ki igazolványát,
d./ a cserével és 1958 decemberétől 1959. december 

hó 15-ig uj vizsgát tett személyeknek és a csere megkezdése 
előtt igazolvány másodlatként összesen hány hivatásos gépjár
művezetői igazolványt adott ki,

e./ a cserével és 1958 decemberétől 1959. december hó 
15-ig uj vizsgát tett személyeknek és a csere megkezdése előtt 
igazolvány másodlatként hány gépjárművezetői igazolványt adott 
ki,

f./ a Belügyminiszter Elvtárs 7. sz. utasitása alapján 
hány személytől vonta vissza végleges hatállyal a gépjárműve
zetői igazolványt, a bevonás okát az alábbi részletezésben:

- közigazgatási eljárás alatt állt, ebből hány osztály
idegen származású,

- köztörvényi bűncselekmény elkövetése miatt, ebből 
hány osztályidegen származású,

- csak osztályidegen származás miatt,
- ellenforradalmi cselekmény elkövetése miatt, ebből 
hány osztályidegen származású,

- összesen hány gépjárművezetői igazolványt vont be, 
s ebből hány osztályidegen származású,

- a benyújtott fellebbezések, panaszok alapján az OKFK, 
Közlekedésrendészeti Osztálya utasítására hány bevont 
gépjárművezetői igazolványt adott vissza.
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3./ A csere alkalmával kiadott hivatásos gépjárműveze
tői igazolványokról kékszinü nyilvántartólapot és iratborité- 
kot, a gépjárművezetői igazolványokról rózsászinü nyilvántartó
lapot és iratboritékot kell felfektetni.

A nyilvántartólapokon a gépjárművezetői igazolvánnyal 
rendelkező személy nevét, születési helyét, anyja nevét, 
nyomtatott betűvel kell kiállítani.

A nyilvántartólapokat szoros alfabetikus sorrendben, 
az iratboritékokat gépjárművezetői igazolvány sorszám szerin
ti sorrendben kell a nyilvántartásban felfektetni.

Az uj iratborítékba el kell helyezni:
a. / a régi nyilvántartási lapot,
b. / a bevont régi gépjárművezetői igazolványt, ha tu

lajdonosa elvesztette, az elvesztés Írásbeli bejelentését, 
amelyen a másodlat diját 3o Ft. illetékbélyegben le kell ro
vatni,

c. / az ujmintáju jelentkezési lapot.
Külön iratboriték és nyilvántartólap nyilvántartást kell 

vezetni a hivatásos gépjárművezetőkről és a gépjárművezetőkről.
A nyilvántartólap szerinti nyilvántartásban az élő és 

holt anyagot együtt, az iratboriték nyilvántartásban pedig külön- külön kell kezelni.
 Holt anyagként kell kezelni az iratboritékot, ha:
a. / az igazolvánnyal rendelkező személy elhunyt,
b. / az igazolványt végleges hatállyal visszavonták,
c. / az igazolványt ideiglenes időtartamra visszavonták, addig, amig azt vissza nem adtak.
A ki nem cserélt iratboriték és nyilvántartólap anyag

ból holt anyagként kell nyilvántartani azon személyek anyaga
it, akiknek

a. / igazolványát ideiglenesen vagy véglegesen vissza
vonták és ezert a határidő letelte előtt Ujtipusu igazolványt 
nem kaphattak,

b. / igazolványát, - tulajdonosuk hibájából vagy önhibájukon kívül - a határidő előtt nem cserélték ki.
A kicserélt igazolványok régi iratboritékait, valamint 

a felszabadulás előtti nyilvántartó-lapokat és a kiegészítő- 
lappal el nem látott igazolványok nyilvántartólapjait, irat
boritékait, sorszám szerinti sorrendben, százas kötegekben kell 
összekötni és a kötegeket sorrendben rakva a nyilvántartástól elkülönítve kell tárolni.

4./ Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok elszámo
lására, két lapból álló, kék és rózsaszinü felhasználási ive
ket rendszeresítek.
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A hivatásos gépjárművezetői igazolványok kiadását a 
kékszinü, a gépjárművezetői igazolványok kiadását pedig a 
rózsaszínű felhasználási iveken kell vezetni és elszámolni.

A felhasználási iveket két példányban, tintaceruzával 
és indigóval kell kiállítani, beteltük után bélyegzővel és 
aláírással kell ellátni.

A felhasználási iveken az elrontott igazolványokat is 
fel kell tüntetni és a megjegyzés rovatba “rontott" szöveget 
kell bejegyezni.

Az elrontott igazolványt a felhasználási iv irattári 
példányához kell csatolni.

A betelt felhasználási ivek egy példányához csatolni 
kell a kiadott gépjárművezetői igazolványokról kiállított 
nyilvántartó lapokat - és a felhasználási iv beteltétől számí
tott 48 órán belül - az Országos Gépjárművezetői Nyilvántartónak 
/Bp.XIV.,Hungária krt. 149./ kell megküldeni.

Az országos gépjárművezetői nyilvántartó vezetője ellen
őriztetni köteles a felhasználási ivek lapján, hogy:

a. / az igazolványok kiadása az előirt sorszám szerinti 
folyamatossággal történt-e,

b. / a kiadott igazolványok nyilvántartólapjait határidőn 
belül megküldték-e és azok kiállítása szabályszerűen történt-e.

Az ellenőrzés alkalmával észlelt hiányosságokat és mu
lasztásokat köteles haladéktalanul az ORFK.Közlekedésrendészeti 
Osztály Vezetőjének jelenteni.

5./ Az igazolványcsere lebonyolításához szükséges nyom
tatványokat az országos gépjárművezetői nyilvántartótól kell 
szolgálati jegyen igényelni.

II.
A rendelet l.§. /1/ bekezdése alapján ujtipusu igazol

ványt csak annak lehet kiadni, aki a rendelet hatálybalépésé
kor érvényes igazolvánnyal rendelkezik.

Érvényes igazolványnak kell tekinteni azt az igazolványt:
a. / amelyik ellenőrzőlapokkal, vagy lappal el van látva,
b. / amelyik ellenőrzőlapokkal vagy lappal nincs ellátva, 

de kék, vagy  rózsaszínű kiegészítő lappal rendelkezik /ellenőrző
lap kiváltására jogosult/,

c. / amelyik orvosi vizsgája nem járt le.
Érvénytelennek kell tekinteni minden olyan igazolványt, 

amelyet l95o. év február 1-e előtt adtak ki és kék, vagy rózsa
színű "kiegészítő" lappal nem rendelkezik.
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A rendelet 2.§. /l/ bekezdésében foglaltakat a 
lo-22/9/1959. 9. sz. utasítással módosított 7/1957. számú 
miniszteri utasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.

A rendelet 2.§. /2/ bekezdés szerint, a visszavont 
igazolványokat a visszaadásuk" alkalmával ujtipusu igazolvány
ra kell kicserélni,

A rendelet 2.§. /3/ bekezdésében meghatározott régi 
igazolványt és ellenőrzőlapot, vagy lapokat a rendőrhatóság 
elvesztés miatt bevonni nem tudja, az uj igazolvány kiadási 
diján kivül az elveszett gépjárművezetői igazolvány vagy el
lenőrzőlap másodlat diját is okmánybélyegben kell a kérelmen 
lerovatni.

 
III.

A rendelet 3.§. /l/ bekezdés b./ pontjában meghatáro
zott alapfokú gépjárművezetői igazolványnak kell tekinteni 
minden olyan igazolványt, amelyben a tulajdonos foglalkozása
ként gépjárművezető foglalkozást jegyeztek be.

Ebben az esetben az igazolványcsere alkalmával hivatá
sos gépjárművezetői igazolványt kell kiadni - függetlenül at
tól - hogy az igazolvány tulajdonosa a KRESZ.117. §.-ának /6/ 
bekezdéseben foglalt középfokú tanfolyam elvégzésére jelent- 
kezett-e és a Tanintézet a középfokú tanfolyam elvégzésére 
halasztást adott-e, vagy sem.

 Az 1954. junius 3o-a előtt kiadott képesitett, alapfo
kú, szakmásitott igazolványokat hivatásos gépjárművezetői 
igazolványra kicserélni csak abban az esetben lehet, ha a 
tulajdonosa az 1/1953. /XII.4./ BM.sz. rendelet 124.§.-a /l/ 
bekezdésében előirt KRESZ, ismereti vizsgát letette.

Azok részére, akik KRESZ. ismereti vizsgát nem tettek 
és azt a rendőrhatóság által megadott határidőn belül nem 
szándékoznak letenni, a csere alkalmával gépjárművezetői 
igazolványt kell kiadni.

A 3.§. /1/ bekezdés c . /  pontjában meghatározott MHS. 
sorköteles tanfolyammal egyenértékűnek kell tekinteni a volt 
Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség sorköteles tanfolyamai 
valamint a BM. és a HM. kebelén belül a tényleges állományba 
tartozó személyek részére szervezett tanfolyamokat.

Az ilyen tanfolyamok elvégzése után tett sikeres vizs
ga alapján kiállított gépjárművezetői igazolványok helyett a 
csere alkalmával, hivatásos gépjárművezetői igazolványt kell 
kiadni.

IV. 
A rendelet 4.§. /1/ bekezdésében meghatározott vizsgát 

tehet a Tanintézet tanfolyamának anyagából, tanfolyam végzé
se nélkül, aki:

a./ kék, vagy rózsaszínű kiegészitőlappal ellátott 
igazolvánnyal rendelkezik,

-  6 -

ÁBTL - 4.2 - 10-24/22/1959 /6



b./ a Tanintézet alapfokú tanfolyamát 1953 előtt elvé
gezte és az igazolványába nem gépjárművezetői foglalkozás van 
bejegyezve.

Azoknak a személyeknek, akik a rendeletben biztosított 
jogukkal akarnak élni, - azaz a csere alkalmával hivatásos gép- 
járművezetői igazolványt akarnak kiváltani - az illetékes ren
dőrhatóság a felsorolt két esetben, az erre a célra rendszere
sített nyomtatványon, köteles a vizsga letételére az engedélyt 
megadni,

A vizsgaengedélyt megadni csak a már felülvizsgált régi 
igazolvánnyal rendelkező személyeknek lehet.

A rendőrhatóság engedélye alapján a Tanintézet az érde
kelt személyt tanfolyammentes vizsgára berendeli. A Tanintézet 
a sikeres vizsga letételéről köteles az illetékes rendőrhatóság 
nak, vagy a vizsgát tett személynek, az erre a célra rendszere- 
sitett vizsgabizonyítványt két példányban megküldeni, illetve 
kiadni.

A rendőrhatóság hivatásos gépjárművezetői igazolványt 
csak a Tanintézet bizonyitványa alapján adhat ki.

A bizonyitvány egyik példányát az igazolvánnyal együtt 
kell kiadni, a másik példányát pedig a kiadott igazolvány irat- 
boritékába kell elhelyezni.

A rendelet 4.§. /3/ bekezdés alapján, vizsga letétele 
nélkül gépjárművezetői igazolványt kell kiadni. Abban az eset
ben, ha a régi igazolványba a tehergépjármüvezetői jogosultság 
is be volt jegyezve, a teher-vizsga bizonyitvány számát és a 
vizsga napját, a vontatóvezetői jogosultság bejegyzésére fenn
tartott helyre kell bevezetni. Az igazolvány tulajdonosa a le
tett tehergépjármüvezetői vizsga alapján vontatóvezetői állás 
vállalására jogosult.

Az ilyen igazolványok hivatalos bejegyzések rovatába 
a következő szöveget kell bejegyezni:

 " . . .  számú bizonyitvány alapján, . . . .  
év, . . . . hó . . . napján tehergépjármüvezetői vizsgát tett.

Tehergépjármüvezetői állás vállalására nem jogosult.
........ é v , ............hó . . .  . .nap.

aláirás."

A rendelet 5.§. alapján igazolvány cserére minden olyan 
személyt be kell rendelni, akinek a 10-22/9/1959. 9. sz. 
utasítással módosított 7/1957. BM.számú utasításban elrendelt 
felülvizsgálata megtörtént és az ujrendszerü igazolvány kiadá 
sának akadálya nincs, valamint a kismotorkerékpár- és nagymo- 
torkerékpárvezetői igazolvánnyal rendelkezőket, akiket felül
vizsgálni nem kell.
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Nem kell cserére berendelni azokat a személyeket, akik 1958. decembere éta vizsgáztak gépjárművezetésből és már uj 
igazolvánnyal rendelkeznek.

Az előirt kiértesítéssel egyidejűleg az illetékes rendőr- 
hatóság köteles a cseréhez rendszeresitett jelentkezési lap nyomtatványt is megküldeni.

A kiértesítéseket az illetékes rendőrhatóságok az igazol
ványcsere időpontja előtt legalább 8 nappal kötelesek postára 
adni .

Az érintett személyek munkából való fölösleges kivoná
sának, valamint a hosszú ideig tartó várakoztatásnak elkerülé
se érdekében az igazolványcsere időpontját nem csak napra, hanem 
órára /pl: 9 órakor jelenjen meg/ is meg kell határozni.

Az igazolványcserét ugy kell előkészíteni és megszer
vezni, hogy az érintett személyek 1 óránál többet ne várjanak. 
/pl. 9 órára annyi személyt kell berendelni, amennyinek gépjár
művezetői igazolványát lo óráig ki tudják cserélni./

VI.
A rendelet 6.§. /l/ bekezdés értelmében, aki igazolványa 

kicserélését a határidő letelte előtt elmulasztotta, igazolvá
nyát a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság engedélyevei 
cserélheti ki.

/ Az engedélyt Írásbeli kérelemben kell kérni. A kérelem 
illeték köteles, lo Ft., amely összeget illetékbélyegben a 
kérelmen kell leróni.

Aki a rendelet 6.§. /2/ bekezdésében meghatározott ha
táridő - 1959. december 31-e - után vezet régi igazolvánnyal 
gépjármüvet, attól az igazolványt az igazoltatás alkalmával 
be kell vonni. A bevont gépjárművezetői igazolványt az intéz
kedő rendőrök a tulajdonos állandó lakhelye szerint illetékes 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztálynak kötelesek 
megküldeni.

VII.
A rendelet 7.§. /l/ bekezdése értelmében a kismotorke

rékpár- és a motorkerékpárvezetői jogosultság közötti különb
ség megszűnt.

Az ujrendszerű igazolványokba a kismotor- és motor- 
kerékpárvezetői jogosultságot egységesen a motorkerékpárvezetői 
vizsga bejegyzésére fenntartott helyre kell beirni.

VIII.
A rendelet 8.§.-ában felsorolt esetekben az illetékes 

rendőrhatóság ujrendszerü gépjárművezetői igazolványt csak abban az esetben adhat ki, ha a Tanintézet a vizsgabizonyitvánnyal 
egyidejűleg az eredeti vizsgajelentkezési lap egy példányát is 
megküldi.
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IX.
A rendelet 9.§.-a alapján külföldi hatóság által kiál

lított gépjárművezetői igazolvány - nemzetközi gépjárművezetői 
igazolványok kivételével - az ország területén gépjárművezetés
re csak akkor jogosít, ha az illetékes rendőrhatóság erre enge
délyt ad.

Az illetékes rendőrhatóság külföldi hatóság által ki
állított gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező személyeknek 
gépjárművezetésre engedélyt "Ideiglenes igazolvány"-t a követ
kező esetekben adhat ki:

a. / külföldi állampolgár részére, a tulajdonát képező 
gépjármű vezetésére, ha nemzetközi gépjárművezetői igazolványa 
lejárt, vagy elveszett, a nemzetközi igazolvány érvényesítésé
ig, illetve az uj kiváltásáig,

b. / külföldi állampolgár részére a tulajdonát képező 
gépjármű vezetésére, ha nemzetközi gépjárművezetői igazolvány- 
nyal nem rendelkezik, az országban tartózkodása idejére.

c. / külföldről hazatért magyar állampolgár részére, a 
tulajdonát képező gépjármű vezetésére, 1 hónap időtartamra, 
mig a magyar nyelvű gépjárművezetői igazolványt megszerzi, 
illetve, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta.

A c./ pont alapján kiadott ideiglenes igazolványokat 
meghosszabbítani nem lehet.

Az a.b.c. pont alapján kiadott ideiglenes igazolványok, 
rendőrorvosi vizsga és ellenőrzőlapok nélkül érvényesek.
Ezt a körülményt az ideiglenes igazolvány hátlapján fel kell 
tüntetni.

- X.
A rendelet lo.§. /l/, /2/, /3/ bekezdése alapján kül

földi hatóság által kiállított gépjárművezetői igazolvány ma
gyar nyelvűre történő kicserélését a M.ORfK.Közlekedésrendé
szeti Osztálya engedélyezi.

Az engedély megadását Írásban kell kérni. A kérelem be
advány. illetékköteles, lo Ft., amely összeget a kérelmen 
illetékbélyegben kell leróni.

A kérelemhez mellékelni kell:
a. / az idegennyelvü gépjárművezetői igazolványt,
b. / a z  idegennyelvü igazolvány hiteles fordítását.

XI.
A gépjárművezetői igazolványok kicserélését két cso

portban kell végrehajtani.
Az első csoporthoz tartoznak a nagyobb vállalatok gép

járművezetői, kik részére az ujrendszerű igazolványt a vál
lalat területén kell átadni. Ennek vég-rehajtása érdekében a
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vállalat gépkocsi előadójától be kell kérni a gépjárművezetők
ről egy kimutatást, amelyen a név és igazolvány sorszáma szere
pel. Ehhez a kimutatáshoz csatolják a gépjármüvezetői igazol
vánnyal rendelkező személy által kitöltött, 2o Ft-os okmánybé
lyeggel ellátott jelentkezési lapot - amit lehetőleg Írógéppel, 
vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni - és három drb. 6 x 6  
cm. nagyságú, szembenézetben, hajadonfővel készült igazolvány- 
képet. A fényképek hátlapján fel kell tüntetni a gépjárművezető 
nevét és igazolványának számát.

- A jelentkezési lapok alapján az ujtipusu gépjárműveze
tői igazolványt el kell készíteni és azokat meghatározott időben 
a vállalat telephelyén a gépjárművezetőknek át kell adni. Az 
átadás alkalmával a régi gépjárművezetői igazolványt be kell von
ni. Az ujtipusu igazolvány adatait, a személyigazolvány, valamint 
a régi gépjárművezetői igazolvány alapján ellenőrizni kell.
Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványt csak az igazolvány tu
lajdonosának személyesen lehet átadni. Az ujtipusu hivatásos 
gépjárművezetői igazolványba a felsőfokú és középfokú gépjármű
vezetői vizsga letételét be kell jegyezni. Ez a régi igazolvány 
vagy az eredeti vizsgabizonyitvány alapján történhet. Ebben az 
esetben az eredeti bizonyítvány számát, keltét és a vizsga ered
ményét a jelentkezési lapon fel kell tűntetni.

Az ujtipusu igazolványba a régi igazolvány alapján be 
kell jegyezni a rendőrorvosi vizsgát, illetve a rendőrorvos 
által megszabott szigorításokat.

Azt aki igazolványának elvesztését jelentette be újabb 
rendőrorvosi vizsgára kell utasítani.

Az adatok valódiságát az igazolvány kicserélését végző 
előadó a jelentkezési lapon lévő záradék kitöltésével és alá
írásával igazolja.

Az ujrendszerü igazolvány átvételét az igazolvány tulajdo- 
nosa a jelentkezési lapon aláírásával ismeri el.

Azokat az igazolványokat, amelyek a vállalat telephelyén 
a gépjárművezető távolabbi kihelyezése miatt kicserélni nem le
hetett, később, a gépjárművezető megérkezése alkalmával a rendőr 
hatóság épületében soronkivűl kell kicserélni.

A vállalatok telephelyén az igazolványok kicserélése al
kalmával, illetőleg azt megelőzően, a közlekedési előadó, Buda
pesten pedig a propaganda alosztály tartson rövid balesetelhárí
tási propaganda előadást.

A második csoportba tartoznak azok a gépjárművezetői 
igazolvánnyal rendelkező személyek, akik kislétszámu gépjárműve
zetőt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak, vagy nem hivatásos 
gépjárművezetők.

Ezeket a személyeket a rendelet 5.§. alapján erre a cél
ra rendszeresített értesítéssel, meghatározott napra és órára, 
a rendőrhatóság épületébe kell berendelni és az ujtipusu igazol
ványt ott kell kiadni.

-  lo  -
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Az igazolvány kicserélése a vállalat telephelyén tör
ténő cserével azonos módon történik.

Azokat a gépjárművezetői igazolványokat, amelynek a 
nyilvántartásban iratai nem szerepelnek, ujtipusu igazolvány
ra kicserélni nem lehet.

• Ezek tulajdonosaitól be kell kérni az eredeti vizsga
bizonyítványt, ennek hiányában pedig utasítani kell őket, hogy 
a vizsgabizonyítvány másodlatát a gépjármüvezetőképző tanin
tézetnél szerezzék be. Ezeket az igazolványokat tüzetesebben 
meg kell vizsgálni, az esetleges okirathamisitásra való tekin
tettel.

Az okirathamisitás gyanújának felmerülése esetén a gép- 
járművezetői igazolványt be kell vonni és tulajdonosa ellen a 
feljelentést meg kell tenni.

Dr.Garamvölgyi Vilmos s.k.
 rendőrvezérőrnagy

 miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják; ORFK. Vezetőjének helyettesei,

ORFK. közrendvédelmi és Közlekedés
rendészeti osztályok vezetői,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok, 
valamint közrendvédelmi osztályvezetők, 
Budapesti Főkapitányság Közlekedésren
dészeti osztály vezetője.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM.
Szám: lo-24/22/l959. Szigorúan titkos!

 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
22. sz. UTASÍTÁSA.

Budapest, 1959. julius hó 24-én.

Tárgy: A Belügyminiszter és a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
ter 2/1959. /VII.11./ BM.-KPM.számú rendeletével előirt
gépjárművezetői igazolványok kicserélésének szabályozása.

I.
1./ A 1345o/l948.M.T.számú és az 1/1953. /XII.4./ BM. 

sz. rendeletben előirt és jelenleg is használatban lévő felső
fokú, középfokú, alapfokú, szakmásitott, tanfolyammentes sze
mély, nagymotorkerékpár és kismotorkerékpárvezetői igazolvány 
típusokat a Belügyminiszter és a Közlekedés- és Postaügyi 
Miniszter 2/1959. /VII.ll/ BM.-KPM. sz. rendeletével /további
akban: rendelet/ megszüntette és helyette kétféle ujtipusu 
"Hivatásos gépjárművezetői igazolvány." és "Gépjárművezetői 
igazolvány" kiadását rendelte el.

A kiadásra kerülő ujtipusu gépjárművezetői igazolvány 
téglalap alakú, fedőlapja egész vászon, textil műbőr boritásu 
karton.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány szine barna, 
a boritólapon mélynyomásu betűkkel "Hivatásos gépjárművezetői 
igazolvány" szöveg van feltüntetve.

A gépjárművezetői igazolvány szine szürke, a boritóla
pon mélynyomásu betűkkel "Gépjárművezetői igazolvány" szöveg 
van feltüntetve.

Mind a két tipusu igazolvány 8 belső lapból és 3 drb. 
ellenőrzőlapból áll. Az 1-2-3. számú ellenőrzőlapok balszélen 
perforálva, számszerinti- sorrendben vannak rögzitve.

Az igazolványokba a szöveg fekete színnel van nyomva, 
kivéve az ellenőrzőlapok szövegét, mely piros szinü.

A lapok mindkét oldalon, az ellenőrzőlapok első oldalán 
azonos mintával és azonos szinnel nyomott alnyomatuak és a 
fejrésznél feketeszinü, azonos számozásuak ooo.ool-től kezdő
dően.
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A gépjárművezetői igazolványok borítólapjának második 
oldalán - az erre megjelölt helyre - kell a tulajdonos fény
képét rögziteni, személyi igazolványa számát bejegyezni. Ezen 
az oldalon szerepel a gépjárművezető sajátkezű olvasható alá
írásának helye is.

A harmadik oldalon a gépjárművezetői igazolvánnyal 
rendelkező személy adatainak beirási helye és a következő szöveg van nyomva:

"alatti lakos gépjárművezetői vizsgát tett, mely alapján a bent megjelölt nemü, folyékony üzemű gépjármű
vezetésére jogosult."
A szöveg alatt a hivatásos gépjárművezetői igazolvá

nyokban "Gépjárművezetői állást vállalhat", a gépjárművezetői 
igazolványokban Személygépjárművezetői állást nem vállalhat" 
szöveg van vastagon szedve.

Alatta az igazolvány kiadásának helye, év, hó, nap, 
körbélyegző és aláirás kerül bejegyzésre.

A negyedik oldalon mindkét féle igazolványba a motor- 
kerékpár és a személygépkocsivezetői vizsga bejegyzésére 
szolgáló rovat van.

Az ötödik oldalon a hivatásos gépjárművezetői igazol
ványokba a tehergépkocsi és a vontatóvezetői vizsga, a gép
járművezetői igazolványokba a vontatóvezetői vizsga és egy 
lakásváltozás bejegyzésének helye található.

A hatodik és hetedik oldalon a hivatásos gépjárműveze
tői igazolványba a különleges, gázüzemű és villamosüzemű 
gépjármű vezetői, a középfokú vizsga és a felsőfokú vizsga 
bejegyzésére van hely.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány 8-9-lo. olda
lán, a gépjárművezetői igazolvány 6-7-8-9 oldalán a lakás- változást kell bejegyezni.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány 11-12-13-14. 
oldala, a gépjárművezetői igazolvány lo-11-12-13-14. oldala 
az időszakos orvosi vizsgálatok bejegyzésére van fenntartja.

Mindkét gépjárművezetői igazolvány 15-16-17-18. oldala a hivatalos bejegyzések részére van fenntartva.
Az 1-2-3. számú ellenőrzőlapon piros szinnel "Ellen

őrzőlap" és a szám, alatta a gépjárművezetői igazolvány tu
lajdonos nevének bejegyzési helye található.

2./ A z  igazolványok kicserélése során az igazolványo
kat a sorszámnak megfelelő folyamatossággal kell kiadni.

Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok kiadásával 
egyidejűleg - az eddigi gyakorlattól eltérően - mind a három 
ellenőrzőlapot ki kell adni, természetesen csak abban az 
esetben, ha az 1. és 2.számú ellenőrzőlapot nem vonták be.
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Az olyan gépjárművezetői igazolványok esetében, ahol 
az 1. vagy 2.sz. ellenőrzőlapot a rendőrhatóság bevonta, az 
ujtipusu igazolvány kiadásakor a megfelelő számú ellenőrző- 
lapot vissza kell tartani.

Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok szigorú szám
adásos nyomtatványok, kiadásukról felhasználási ivet kell ve
zetni ,

Az ellenőrzőlapok kiadásáról külön felhasználási ivet 
vezetni nem kell.

A gépjárművezetői igazolványcserét lehetőleg hivatásos 
gépjárművezetői igazolványok kicserélésével kell kezdeni és 
folyamatosan kell a többi gépjárművezetői igazolványt 1959. 
december hó 31-ig kicserélni,

A megyei /budapesti/ közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti osztályok vezetői a gépjárművezetői igazolványok kicse
rélését 196o. január 15-ig kötelesek a BM.ORfK.Közlekedésrendé
szeti Osztály Vezetőjenek jelenteni.

A jelentésnek tartalmazni kell:
a. / hány hivatásos gépjárművezetői igazolványt cserélt 

ki,
b. / hány gépjárművezetői igazolványt cserélt ki,
c. / hány gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező sze

mély nem cseréltette ki igazolványát,
d. / a cserével és 1958. decemberétől 1959. december 

hó 15-ig uj vizsgát tett személyeknek és a csere megkezdése 
előtt igazolvány másodlatként összesen hány hivatásos gépjár
művezetői igazolványt adott ki,

e. / a cserével és 1958 decemberétől 1959. december hó 
15-ig uj vizsgát tett személyeknek és a csere megkezdése előtt 
igazolvány másodlatként hány gépjárművezetői igazolványt adott 
ki,

f. / a Belügyminiszter Elvtárs 7.sz. utasítása alapján 
hány személytől vonta vissza végleges hatállyal a gépjárműve
zetői igazolványt, a bevonás okát az alábbi részletezésben:

- közigazgatási eljárás alatt állt, ebből hány osztály
idegen származású,

- köztörvényi bűncselekmény elkövetése miatt, ebből 
hány osztályidegen származású,

- csak osztályidegen származás miatt,
- ellenforradalmi cselekmény elkövetése miatt, ebből 
hány osztályidegen származású,

- összesen hány gépjárművezetői igazolványt vont be, 
s ebből hány osztályidegen származású,

- a benyújtott fellebbezések, panaszok alapján az ORFK. 
Közlekedésrendészeti Osztálya utasítására hány bevont 
gépjárművezetői igazolványt adott vissza.
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3. / A csere alkalmával kiadott hivatásos gépjárműveze
tői igazolványokról kékszinti nyilvántartólapot és iratborité- 
kot, a gépjárművezetői igazolványokról rózsaszínű nyilvántartó- 
lapot és iratboritékot kell felfektetni.

A nyilvántartólapokon a gépjárművezetői igazolvánnyal 
rendelkező személy nevét, születési helyét, anyja nevét, 
nyomtatott betűvel kell kiállítani.

A nyilvántartólapokat szoros alfabetikus sorrendben, 
az iratboritékokát gépjárművezetői igazolvány sorszám szerin
ti sorrendben kell a nyilvántartásban felfektetni.

Az uj iratboritékba el kell helyezni:
a. / a régi nyilvántartási lapot,
b. / a bevont régi gépjárművezetői igazolványt, ha tu

lajdonosa elvesztette, az elvesztés Írásbeli bejelentését, 
amelyen a másodlat diját 3o Ft. illetékbélyegben le kell ro
vatni,

c. / az ujmintáju jelentkezési lapot.
Külön iratboriték és nyilvántartólap nyilvántartást kell 

vezetni a hivatásos gépjárművezetőkről és a gépjárművezetőkről.
A nyilvántartólap szerinti nyilvántartásban az élő és

Holt anyagot együtt, az iratboriték nyilvántartásban pedig kü-
lön-külön kell kezelni.

\

Holt anyagként kell kezelni az iratboritékot, ha:
a. / az igazolvánnyal rendelkező személy elhunyt,
b. / az igazolványt végleges hatállyal visszavonták,
c. / az igazolványt ideiglenes időtartamra visszavonták, 

addig, amig azt vissza nem adtak.
A ki nem cserélt iratboriték és nyilvántartólap anyag

ból holt anyagként kell nyilvántartani azon személyek anyaga
it, akiknek

a. / igazolványát ideiglenesen vagy véglegesen vissza
vonták és ezért a határidő letelte előtt ujtipusu igazolványt 
nem kaphattak,

b. / igazolványát, - tulajdonosuk hibájából vagy Önhi
bájukon kívül - a határidő előtt nem cserélték ki.

A kicserélt igazolványok régi iratboritékait, valamint 
a felszabadulás előtti nyilvántartó-lapokat és a kiegészítő- 
lappal el nem látott igazolványok nyilvántartólapJait, irat
boritékait, sorszám szerinti sorrendben, százas kötegekben kell 
összekötni és a kötegeket sorrendben rakva a nyilvántartástól 
elkülönítve kell tárolni.

4. / Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványok elszámo
lására, két lapból álló, kék és rózsaszínű felhasználási ive
ket rendszeresítek.
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A hivatásos gépjárművezetői igazolványok kiadását a 
kékszinü, a gépjárművezetői igazolványok kiadását pedig a 
rózsaszinü felhasználási iveken kell vezetni és elszámolni.

A felhasználási iveket két példányban, tintaceruzával 
és indigóval kell kiállítani, beteltük után bélyegzővel és 
aláírással kell ellátni.

A felhasználási iveken az elrántott igazolványokat is 
fel kell tüntetni és a megjegyzés rovatba "rontott" szöveget 
kell bejegyezni.

Az elrontott igazolványt a felhasználási iv irattári 
példányához kell csatolni.

A betelt felhasználási ivek egy példányához csatolni 
kell a kiadott gépjárművezetői igazolványokról kiállított 
nyilvántartó lapokat - és a felhasználási iv beteltétől számí
tott 48 órán belül - az Országos Gépjárművezetői Nyilvántartónak 
/Bp. XIV.,Hungária krt. 149./ kell megküldeni.

Az országos gépjárművezetői nyilvántartó vezetője ellen
őriztetni köteles a felhasználási ivek lapján, hogy:

a. / az igazolványok kiadása az előirt sorszám szerinti 
folyamatossággal történt-e,

b. / a kiadott igazolványok nyilvántartólapjait határidőn 
belül megküldték-e és azok kiállítása szabályszerűen történt-e.

Az ellenőrzés alkalmával észlelt hiányosságokat és mu
lasztásokat köteles haladéktalanul az ORFK.Közlekedésrendészeti 
Osztály Vezetőjének jelenteni.

5./ Az igazolványcsere lebonyolításához szükséges nyom
tatványokat az országos gépjárművezetői nyilvántartótól kell 
szolgálati jegyen igényelni.

II.
A rendelet 1. §. /1/ bekezdése alapján ujtipusu igazol

ványt csak annak lehet kiadni, aki a rendelet hatálybalépése
kor érvényes igazolvánnyal rendelkezik.

Érvényes igazolványnak kell tekinteni azt az igazolványt:
a. / amelyik ellenőrzőlapokkal, vagy lappal el van látva,
b. / amelyik ellenőrzőlapokkal vagy lappal nincs ellátva, 

de kék, vagy rózsaszinü kiegészitő lappal rendelkezik /ellenőrző- 
lap kiváltására jogosult/,

c. / amelyik orvosi vizsgája nem járt le.
Érvénytelennek kell tekinteni minden olyan igazolványt, 

amelyet l95o . év február 1-e előtt adtak ki és kék, vagy rózsa
szinü "kiegészitő" lappal nem rendelkezik.
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A rendelet 2.§. /l/ bekezdésében foglaltakat a 
10-22/9/1959. 9.sz. utasitassal módosított 7/1957. számú 
miniszteri utasitásban foglaltak szerint kell végrehajtani.

A rendelet 2.§. /2/ bekezdés szerint, a visszavont 
igazolványokat a visszaadásuk alkalmával ujtipusu igazolvány
ra kell kicserélni.

A rendelet 2.§. /5/ bekezdésében meghatározott régi 
igazolványt és ellenőrzőlapot, vagy lapokat a rendőrhatóság 
elvesztés miatt bevonni nem tudja, az uj igazolvány kiadási 
diján kivül az elveszett gépjárművezetői igazolvány vagy el
lenőrzőlap másodlat diját is okmánybélyegben kell a kérelmen 
lerovatni.

III.
A rendelet 5. §. /1/ bekezdés b./ pontjában meghatáro

zott alapfokú gépjárművezetői igazolványnak kell tekinteni 
minden olyan igazolványt, amelyben a tulajdonos foglalkozása
ként gépjárművezető foglalkozást jegyeztek be.

Ebben az esetben az igazolványcsere alkalmával hivatá
sos gépjárművezetői igazolványt kell kiadni - függetlenül at
tól - hogy az igazolvány tulajdonosa a KRESZ.117. §.-ának /6/ 
bekezdéseben foglalt középfokú tanfolyam elvégzésére jelent
kezett-e és a Tanintézet a középfokú tanfolyam elvégzésére 
halasztást adott-e, vagy sem.

Az 1954. junius 3o-a előtt kiadott képesített, alapfo
kú, szakmásitott igazolványokat hivatásos gépjárművezetői 
igazolványra kicserélni csak abban az esetben lehet, ha a 
tulajdonosa az 1/1953. /XII.4./ BM.sz. rendelet 124.§.-a /l/ 
bekezdésében előirt KRESZ. ismereti vizsgát letette.

Azok részére, akik KRESZ. ismereti vizsgát nem tettek 
és azt a rendőrhatóság által megadott határidőn belül nem 
szándékoznak letenni, a csere alkalmával gépjárművezetői 
igazolványt kell kiadni.

A 3.§. /1/ bekezdés c./ pontjában meghatározott MHS. 
sorköteles tanfolyammal egyenértékűnek kell tekinteni a volt 
Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség sorköteles tanfolyamaIt , 
valamint a BM. és a HM. kebelén belül a tényleges állományba 
tartozó személyek részére szervezett tanfolyamokat.

Az ilyen tanfolyamok elvégzése után tett sikeres vizs
ga alapján kiállított gépjárművezetői igazolványok helyett a 
csere alkalmával, hivatásos gépjárművezetői igazolványt kell 
kiadni.

IV.
A rendelet 4. §. /1/ bekezdésében meghatározott vizsgát 

tehet a Tanintézet tanfolyamának anyagából, tanfolyam végzé
se nélkül, aki:

a./ kék, vagy rózsaszínű kiegészitőlappal ellátott 
igazolvánnyal rendelkezik,
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b./ a Tanintézet alapfokú tanfolyamát 1953. előtt elvé
gezte és az igazolványába nem gépjárművezetői foglalkozás van 
bejegyezve.

Azoknak a személyeknek, akik a rendeletben biztosított— 
jogukkal akarnak élni, - azaz a csere alkalmával hivatásos gép
járművezetői igazolványt akarnak kiváltani - az illetékes ren
dőrhatóság a felsorolt két esetben, az erre a célra rendszere
sített nyomtatványon, köteles a vizsga letételére az engedélyt 
megadni.

A vizsgaengedélyt megadni csak a már felülvizsgált régi 
igazolvánnyal rendelkező személyeknek lehet.

A rendőrhatóság engedélye alapján a Tanintézet az érde
kelt személyt tanfolyammentes vizsgára berendeli. A Tanintézet 
a sikeres vizsga letételéről köteles az illetékes rendőrhatóság
nak, vagy a vizsgát tett személynek, az erre a célra rendszere- 
sitett vizsgabizonyítványt két példányban megküldeni, illetve 
kiadni.

A rendőrhatóság hivatásos gépjárművezetői, igazolványt 
csak a Tanintézet bizonyitványa alapján adhat ki.

A bizonyitvány egyik példányát az igazolvánnyal együtt 
kell kiadni, a másik példányát pedig a kiadott igazolvány irat- 
boritékába kell elhelyezni.

A rendelet 4.§. /3/ bekezdés alapján, vizsga letétele 
nélkül gépjárművezetői igazolványt kell kiadni. Abban az eset
ben, ha a régi igazolványba a tehergépjármüvezetői jogosultság 
is be volt jegyezve, a teher-vizsga bizonyitvány számát és a 
vizsga napját, a vontatóvezetői jogosultság bejegyzésére fenn
tartott helyre kell bevezetni. Az igazolvány tulajdonosa a le
tett tehergépjármüvezetői vizsga alapján vontatóvezetői állás 
vállalására jogosult.

Az ilyen igazolványok hivatalos bejegyzések rovatába 
a következő szöveget kell bejegyezni:

. . . .   . .számú bizonyitvány alapján, . . . .  
év,  . . . hó . . . napján tehergépjármüvezetői vizsgát tett.

Tehergépjármüvezetői állás vállalására nem jogosult.
........ é v , ........... h ó ..........nap,

aláirás."

V.
A rendelet 5.§. alapján igazolvány cserére minden olyan 

személyt be kell rendelni, akinek a lo-22/9/l959. 9.sz. 
utasítással módosított 7/1957. BM.számú utasításban elrendelt 
felülvizsgálata megtörtént és az ujrendszerü igazolvány kiadá
sának akadálya nincs, valamint a kismotorkerékpár- és nagymo- 
torkerékpárvezetői igazolvánnyal rendelkezőket, akiket felül
vizsgálni nem kell.

-  7 -

ÁBTL - 4.2 - 10-24/22/1959 /19



Nem kell cserére berendelni azokat a személyeket, akik 
1958. decembere éta vizsgáztak gépjárművezetésből és már új 
igazolvánnyal rendelkeznek.

Az előirt kiértesítéssel egyidejűleg az illetékes rendőr
hatóság köteles a cseréhez rendszeresitett jelentkezési lap 
nyomtatványt is megküldeni.

A kiértesítéseket az illetékes rendőrhatóságok az igazol
ványcsere időpontja előtt legalább 8 nappal kötelesek postára 
adni.

Az érintett személyek munkából való fölösleges kivoná
sának, valamint a hosszú ideig tartó várakoztatásnak elkerülé- 
se érdekében az igazolványcsere időpontját nem csak napra, hanem 
órára /pl: 9 órakor jelenjen meg/ is meg kell határozni.

Az igazolványcserét ugy kell előkészíteni és megszer
vezni, hogy az érintett személyek 1 óránál többet ne várjanak, 
/pl. 9 órára annyi személyt kell berendelni, amennyinek gépjár
művezetői igazolványát lo óráig ki tudják cserélni./

VI.
A rendelet 6.§. /l/ bekezdés értelmében, aki igazolványa 

kicserélését a határidő letelté előtt elmulasztotta, igazolvá
nyát a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság engedélyével 
cserélheti ki.

Az engedélyt Írásbeli kérelemben kell kérni. A kérelem 
illeték köteles, lo Ft., amely Összeget illetékbélyegben a 
kérelmen kell leróni.

Aki a rendelet 6.§. /2/ bekezdésében meghatározott ha
táridő - 1959. december 31-e - után vezet régi igazolvánnyal 
gépjármüvet, attól az igazolványt az igazoltatás alkalmával 
be kell vonni. A bevont gépjárművezetői igazolványt az intéz
kedő rendőrök a tulajdonos állandó lakhelye szerint illetékes 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztálynak kötelesek 
megküldeni.

VII.
A rendelet 7.§. /l/ bekezdése értelmében a kismotorke

rékpár- és a motorkerékpárvezetői jogosultság közötti különb
ség megszűnt.

Az ujrendszerű igazolványokba a kismotor- és motor
kerékpárvezetői jogosultságot egységesen a motorkerékpárvezetői 
vizsga bejegyzésére fenntartott helyre kell beirni.

VIII.
A rendelet 8.§.-ában felsorolt esetekben az illetékes 

rendőrhatóság ujrendszerü gépjárművezetői igazolványt csak ab
ban az esetben adhat ki, ha a Tanintézet a vizsgabizonyítvánnyal 
egyidejűleg az eredeti vizsgajelentkezési lap egy példányát is 
megküldi.
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IX.
A rendelet 9.§.-a alapján külföldi hatóság által kiál

lított gépjárművezetői igazolvány - nemzetközi gépjárművezetői 
igazolványok kivételével - az ország területén gépjárművezetés
re csak akkor jogosít, ha az illetékes rendőrhatóság erre enge
délyt ad.

Az illetékes rendőrhatóság külföldi hatóság által ki
állított gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező személyeknek 
gépjárművezetésre engedélyt "Ideiglenes igazolvány"-t a követ
kező esetekben adhat ki:

a./ külföldi állampolgár részére, a tulajdonát képező 
gépjármű vezetésére, ha nemzetközi gépjárművezetői igazolványa 
lejárt, vagy elveszett, a nemzetközi igazolvány érvényesítésé
ig, illetve az uj kiváltásáig,

b. / külföldi állampolgár részére a tulajdonát képező 
gépjármű vezetésére, ha nemzetközi gépjárművezetői igazolvány- 
nyal nem rendelkezik, az országban tartózkodása idejére.

c. / külföldről hazatért magyar állampolgár részére, a 
tulajdonát képező gépjármű vezetésére, 1 hónap időtartamra, 
mig a magyar nyelvű gépjárművezetői igazolványt megszerzi, 
illetve, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta.

A c./ pont alapján kiadott ideiglenes igazolványokat 
meghosszabbítani nem lehet.

Az a.b.c. pont alapján kiadott ideiglenes igazolványok, 
rendőrorvosi vizsga és ellenőrzőlapok nélkül érvényesek.
Ezt a körülményt az ideiglenes igazolvány hátlapján fel kell 
tüntetni.

X.
A rendelet lo.§. /1/, /2/, /3/ bekezdésé alapján kül

földi hatóság által kiállított gépjárművezetői igazolvány ma
gyar nyelvűre történő kicserélését a M.ORFK.Közlekedésrendé
szeti Osztálya engedélyezi.

Az engedély megadását Írásban kell kérni. A kérelem be
advány. illetékköteles, lo Ft., amely összeget a kérelmen 
illetékbélyegben kell leróni.

A kérelemhez mellékelni kell;
a. / az idegennyelvü gépjárművezetői igazolványt,
b. / az idegennyelvü igazolvány hiteles fordítását.

XI.
A gépjárművezetői igazolványok kicserélését két cso

portban kell végrehajtani.
Az első csoporthoz tartoznak a nagyobb vállalatok gép

járművezetői, kik részére az ujrendszerű igazolványt a vál
lalat területén kell átadni. Ennek végrehajtása érdekében a
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vállalat gépkocsi előadójától be kell kérni a gépjárművezetők
ről egy kimutatást, amelyen a név és igazolvány sorszáma szere
pel. Ehhez a kimutatáshoz csatolják a gépjárművezetői igazol
vánnyal rendelkező személy által kitöltött, 2o Ft-os okmánybé
lyeggel ellátott jelentkezési lapot - amit lehetőleg Írógéppel, 
vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni - és három drb. 6 x 6  
cm, nagyságú, szembenézetben, hajadonfővel készült igazolvány- 
képet. A fényképek hátlapján fel kell tűntetni a gépjárművezető 
nevét és igazolványának számát,

A jelentkezési lapok alapján az ujtipusu gépjárműveze
tői igazolványt el kell késziteni és azokat meghatározott időben 
a vállalat telephelyén a gépjárművezetőknek át kell adni. Az 
átadás alkalmával a régi gépjárművezetői igazolványt be kell von
ni. Az ujtipusu igazolvány adatait, a személyigazolvány, valamint 
a régi gépjárművezetői igazolvány alapján ellenőrizni kell.
Az ujtipusu gépjárművezetői igazolványt csak az igazolvány tu
lajdonosának személyesen lehet átadni. Az ujtipusu hivatásos 
gépjárművezetői igazolványba a felsőfokú és középfokú gépjármű- 
vezetői vizsga letételét be kell jegyezni. Ez a régi igazolvány 
vagy az eredeti vizsgabizonyitvány alapján történhet. Ebben az 
esetben az eredeti bizonyítvány számát, keltét és a vizsga ered
ményét a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

Az ujtipusu igazolványba a régi igazolvány alapján be 
kell jegyezni a rendőrorvosi vizsgát, illetve a rendőrorvos 
által megszabott szigorításokat.

Azt aki igazolványának elvesztését jelentette be újabb 
rendőrorvosi vizsgára kell utasítani.

Az adatok valódiságát az igazolvány kicserélését végző 
előadó a jelentkezési lapon lévő záradék kitöltésével és alá
írásával igazolja.

Az ujrendszerü igazolvány átvételét az igazolvány tulajdo
nosa a jelentkezési lapon aláírásával ismeri el.

Azokat az igazolványokat, amelyek a vállalat telephelyén 
a gépjárművezető távolabbi kihelyezése miatt kicserélni nem le
hetett, később, a gépjárművezető megérkezése alkalmával a rendőr- 
hatóság épületében soronkivül kell kicserélni.

A vállalatok telephelyén az igazolványok kicserélése al
kalmával, illetőleg azt megelőzően, a közlekedési előadó, Buda
pesten pedig a propaganda alosztály tartson rövid balesetelhárí
tási propaganda előadást.

A második csoportba tartoznak azok a gépjárművezetői 
igazolvánnyal rendelkező személyek, akik kislétszámu gépjárműve
zetőt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak, vagy nem hivatásos 
gépjármüvezetők.

Ezeket a személyeket a rendelet 5.§. alapján erre a cél
ra rendszeresített értesítéssel, reghatározott napra és órára, 
a rendőrhatóság épületébe kell berendelni és az ujtipusu igazol
ványt ott kell kiadni.
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Az igazolvány kicserélése a vállalat telephelyén tör
ténő cserével azonos módon történik.

Azokat a gépjárművezetői igazolványokat, amelynek a 
nyilvántartásban iratai nem szerepelnek, ujtipusu igazolvány
ra kicserélni nem lehet.

Ezek tulajdonosaitól be kell kérni az eredeti vizsga
bizonyítványt, ennek hiányában pedig utasítani kell őket, hogy 
a vizsgabizonyítvány másodlatát a gépjármüvezetőképző tanin
tézetnél szerezzék be. Ezeket az igazolványokat tüzetesebben 
meg kell vizsgálni, az esetleges okirathamisitásra való tekin
tettel.

Az okirathamisitás gyanújának felmerülése esetén a gép
járművezetői igazolványt be kell vonni és tulajdonosa ellen a 
feljelentést meg kell tenni.

Dr.Garamvölgyi Vilmos s.k.
 rendőrvezérőrnagy
 miniszterhelyettes.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják; ORFK. Vezetőjének helyettesei,

ORFK. Közrendvédelmi és Közlekedés
rendészeti osztályok vezetői,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok, 
valamint közrendvédelmi osztályvezetők, 
Budapesti Főkapitányság Közlekedésren
dészeti osztály vezetője.
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