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Az 1/1958. sz. B.M., K.P.M. közös miniszteri rendeletbe fog
laltak alapján a Belügyminisztérium gépjármüveit új rendszám
táblával és forgalmi engedéllyel kell ellátni.,
Ezzel egyidejűleg a gépjárművekről új nyilvántartást /Ag. 76- 
71 sz. karton/ kell felfektetni.
A forgalmi rendszám-, és okmánycserével párhuzamosan a gépjár
müveket műszaki felülvizsgálat alá kell vonni és csak azok a 
gépjármüvek láthatók el új rendszámmal, melyek a műszaki elő
írásoknak megfelelnek.
A rendszám-, és okmánycserével, az új nyilvántartás felfekteté
sével, valamint a műszaki felülvizsgálattal kapcsolatos felada
tok sikeres megoldása érdekében a következőket rendelem el:

I.

1./ A B.M. gépjármű állománya rendszám-cseréje lebonyolításáért 
az Anyagi és Technikai Főosztály Gépjármű Osztálya és az 
Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
egyetemlegesen felelős. A két osztály közösén szervezze 
meg a bizottságokat, melyek a gépjárművek rendszámcseréjét 
végrehajtják. A bizottságok kijelöléséért az Anyagi és 
Technikai Főosztály Gépjármű Osztálya felelős.
Egy-egy bizottság 4-4 főből álljon; két tagját az Anyagi 
és Technikai Főosztály Gépjármű Osztálya, egy tagját az 
Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, 
és egy-egy tagját /:adminisztrátort:/ a számadótest - mely
nél a rendszámcsere végrehajtása történik - köteles bizto
sítani.

2./ Az Anyagi és Technikai Főosztály adjon ki részletes utasí
tást a számadótesteknek a gépjármű rendszámcsere előkészü
leti feladatainak végrehajtására.
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3./ Tulajdonjog igazolására kizárólag a gépjármű törzskönyvét 
kell elfogadni.
Az új rendszámtáblát csak gépjármű törzskönyvvel ellátott 
belügyi gépkocsira lehet kiadni, illetve felszerelni.
Tilos a "törzskönyvvel’' nem rendelkező gépkocsira az új 
rendszámtáblát kiadni.

4. / Az Anyagi és Technikai Főosztály Gépjármű Osztálya a rend
számcsere ütemtervét hangolja össze az Országos Rendőr-fő- 
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának országos ütem
tervével és ügyeljen arra, hogy a rendszámcsere végrehaj
tása a polgári szervekkel párhuzamosan legyen végrehajtva.

5. / A számadótestek vezetőinek /:parancsnokainak:/ kötelezővé
teszem, hogy az állományukban lévő gépjárműveket a bizott
ságok által előre megadott időpontra és helyen gyűjtessék 
össze, a bizottságok munkáját pedig a legmesszebbmenőkig 
segítsék elő.
A rendszámcserét úgy kell végrehajtani, hogy a Belügymi
nisztérium szolgálati ténykedésében fennakadás ne legyen. 
Indokolt esetben /:ha a szolgálat érdeke megkívánja:/ a 
rendszámcserét az éjszakai órákban kell végrehajtani.

■

Bartos Antal s.k.  Garamvölgyi Vilmos s.k. 
miniszterhelyettes. r. vörgy.miniszterhelyettes.
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