
Az 1961. évi február hó 20-án kelt 005. számú miniszterhelyettesi 
utasítás egyes rendelkezései -  a kiadása óta eltelt idő gyakorlati ta
pasztalatai szerint -  nem felelnek meg a változott, illetve jelenlegi 
követelményeknek.

Ennek figyelembevételével a hivatkozott utasítás egyes rendelkezé
seit az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m :

1. Az I. fejezet 3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

Azt a gépkocsivezetőt, aki a 400 000 km -t m ár teljesítette, minden 
további 100 000 km teljesítése után „Elismerő oklevél” szakmai ki

tüntetésben és 1 000,— Ft pénzjutalomban kell részesíteni, amen
nyiben a rendeletben meghatározott kizáró okok egyike sem forog 
fenn.

2. Az I. fejezet 6. pont a) alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) aki a szolgálatra vonatkozó szabályok, vagy a katonai fegyelem 
megsértése m iatt „15 napig terjedhető fogda”, vagy ennél sú

lyosabb fenyítésben részesült.

3. Az I. fejezet 8. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A „Balesetmentes közlekedésér t” elnevezésű plakett elnyeréséhez 

be lehet számítani más vállalat, vagy intézmény gépkocsijával tel
jesített kilométereket is. Ilyen esetben az előírt szintet teljesítő
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gépkocsivezető a plakettet m egkaphatja, a pénzjutalm at azonban 
csak akkor, ha a teljesítmény 25%-át a Belügyminisztériumnál 
teljesítette.

Más vállalatnál teljesített kilométerekről írásban igazolást kell 
kérni -  5. sz. melléklet -  és azt a felterjesztéshez csatolni kell.

4. A II. fejezet 13. pont utolsó bekezdése után felveendő:

Ismételten elismerő oklevéllel kell kitüntetni és 3 000,— Ft-tal 
jutalm azni azt a gépkocsivezetőt, aki a vezetésére bízott gépkocsi
val a fenti futási norm át olyan m értékben teljesíti túl-  nagyja
vítás, illetve fődarabcsere nélkül -  hogy további teljes nagyjaví
tást takarít meg.

5. A II. fejezet 15. pont a) alpont helyett:

a) a szolgálatára vonatkozó szabályok, vagy a katonai fegyelem 
megsértése m iatt „megrovás" vagy ennél súlyosabb fenyítés

ben részesült.

6 A II. fejezet 20. pont második bekezdéseként:

Abban az esetben, ha a gépkocsivezető szabadság m iatt egy, illetve 
betegség m iatt legfeljebb két hónapi időtartam ra helyettesnek adja 
át a gépkocsi vezetését és utána a gépkocsit törzskönyvileg vissza
veszi, jogosult a szakmai kitüntetésre, vagyis a helyettesítő gép
kocsivezető teljesítménye ebben az esetben nem szakítja meg a 
rendszeresített gépkocsivezető összteljesítményét.

7. A III. fejezet 25. pont a) alpontja helyett az alábbiakat kell alkal
mazni:

a) aki a szolgálatára vonatkozó szabályok, vagy a katonai fegye
lem m egsértése m iatt „feddés” vagy ennél súlyosabb fenyítés

ben részesült.

8. A IV. fejezet 32. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A szakmai kitüntetésre jogosító jegyzőkönyveket a teljesítmény 
befejezésétől számított 6 hónapon belül fel kell terjeszteni kiérté
kelésre.

A 6 hónapnál régebbi teljesítményeket kiértékelni nem lehet.
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Ha a gépkocsivezető saját hibájából teljesítményének kiértékelé
sét írásban hat hónapon belül nem kérte, igényét elveszti. Amen
nyiben a 6 hónapos felterjesztési határidő elmulasztásáért nem a 
gépkocsivezető, hanem más személy felelős, úgy a m ulasztást elkö
vetővel szemben felelősségre vonást kell alkalmazni.

A teljesítményben résztvevő gépkocsikat a gépjárm ű szolgálat
vezető (garázsparancsnok) kísérje fokozott figyelemmel, mivel a 

normák túlteljesítése nem veszélyeztetheti a gépjárm ű üzem-, és 
közlekedés-biztonságát. A műszaki leromlás megakadályozása ér
dekében a gépjárm ű szolgálatvezető (garázsparancsnok) köteles a 
gépkocsi megjavítása, illetve leadása iránt időben intézkedni.

Jelen utasításom at az érintett személyi á llo m á n y n ál teljes m érték
ben ismertetni kell.

BM Karh. Par.-ság 32 pld.,
BM Határőrség Par.-ság 44 pld.,
BM Tűzrendészeti Par.-ság 43 pld.
BM BV Par.-ság 35 pld.,
BM Terv és Pénzügyi Főoszt. 5 pld.,
BM Anyagi és Techn. Főoszt. 55 pld.,
Megyei (budapesti) főkapitányságok vezetői, 
anyagi-, pénzügyi osztályvezetője és gépjármű 
szolgálat vezetője.

Peták Pál s. k.,
rendőralezredes 
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