
BM IV/I CSOPORTFŐNÖKSÉG "Titkos"

Szám : 13-8 /1 1 /7 5 .

BM iv/i CSOPORTFŐNÖK
9. számú UTASÍTÁSA 

B udapest. 1975.  augusztus 5-én.

Tárgy: a közúti közlekedés szabályainak módosításáról ki- 
adott 1/1975/II.5./ KPM-BM együttes rendelet és 
kapcsolódó jogszabályok oktatásának elrendelése.

A tárgyban s z e r e p l ő  együttes rendelet /továbbiakban: új KRESZ/ 
módosította a közúti közlekedés szabályait , emiatt h e l y e s  
értelmezésére és alkalmazására - hatálybalépése előtt - fel kell 
készíteni a közúti közlekedés szervezésében, irányításában 
és ellenőrzésében tevékenykedő rendőri, valamint a közlekedésben 
résztvevő belügyi állományt.

Fentiek végrehajtására, az új KRESZ oktatására - a BM II. főcsoportfőnök-helyettessel és a BM igazgatásrendészeti csoportfőnökkel egyetértésben - kiadom az alábbi

u t a s í t á s t

1./ A BM tanintézetek tanterveiknek, illetve a szaktárgyi
prog r a m j a i k n a k  m e g f e l e l ő e n  a z  1 9 7 5 / 7 6 - o s  t a n é v  
kezdetétől már az új KRESZ-t oktassák. 



2 ./ A közlekedésrendészeti állomány és a szabálysértési előadók 
/I. és II. fok/ részére 1975 szeptemberében négynapos 

összevont, központi foglalkozásokat kell tartani:
a/ a BRFK Közlekedésrendészet /Bp., XIV.,Hungária krt. 149. sz./ mozitermében - szeptember 1, 8, 15 és 22-i kezdettel, valamint

b/ a BM Alapfokú Rendőriskola /Kistarcsa/ körletében 
szeptember 1, 8 és 15-i kezdettel.

E foglalkozásokat teszt-vizsgák zárják.

3. / A közrendvédelmi állomány a továbbképzési irányelveknek
megfelelően, helyileg szervezett tanfolyamok keretében 
sajátítsa el az új KRESZ-t. A továbbképzésre fordítandó 
idő összesen 12 óra, melyet - a helyi sajátosságokra 
tekintettel - maximum három foglalkozásra lehet osztani.

4 . / A BM hivatásos és sorállomány gépjárművezetői állománya részére az új
KRESZ oktatását az illetékes parancsnokok saját hatás
körükben szervezzék meg. A továbbképzésre fordítandó 
idő: 1 6  óra.

Az oktatást teszt-vizsgával kell zárni.

5. / A személyi állomány többi hivatásos tagjai részére a köz
vetlen parancsnokok saját hatáskörben szervezzenek tájé
koztató- ismertető foglalkozásokat 2-4 órás időtartamban.

Irodalom: a Magyar Közlöny 1975. évi 7. száma, a közeljövőben 
megjelenő Útmutató és a KRESZ kiadvány /Műszaki Könyvkiadó/.
Dr. Tőzsér István: "Az új KRESZ néhány főbb jellemzője”. 
/Belügyi Szemle 1975. évi 5. szám/.
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"A közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos miniszter
tanácsi határozat végrehajtásának tapasztalatairól.”
/Belügyi Szemle 1975. évi 1. szám/.

Dr. Pelbárt Jenő r.alez: "A rendőrség közúti közlekedési 
igazgatási tevékenységének jelenlegi helyzete és feladatai”.
/Belügyi Szemle 1975. évi 8.szám/.

Magyar Rendőr 1975. évi 19. számától kezdve folyamatosan meg
jelenő: "A közúti közlekedés új szabályai" c. cikkek.

Jelen utasítás 2. pontjában említett foglalkozások szervezésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtására a BM IV/I-1 Osztály 
vezetője - az érintett osztályvezetőkkel együttműködve - 
intézkedjen.

A hallgatók vezénylése - a BM Hatásköri Lista 14. pontjára 
tekintettel - a küldő szerv feladata. A vezényelt állomány
ról - háromszor 1/3 arányos elosztására figyelemmel - készí
tett névszerinti kimutatást /név, rendfokozat, beosztás, 
szolgálati hely/ 1975. augusztus 23-ig a BM IV/I-1 Osztály 
vezetője részére kell megküldeni.

A 2/a tanfolyamokra csak a BRFK és a Pest megyei rendőrfő
kapitányság beosztottai vezényelhetők. A kistarcsai objektum
ban a vezényelt hallgatóknak térítés nélküli étkeztetést és 
elszállásolást biztosítunk, így napidíj részükre nem számol
ható el.

E foglalkozások alóli mentesítés csak az OKBT által 1975. 
áprilisában megtartott háromnapos tanfolyamon resztvettek, 
és a BM. tanintézetek /utasítás 1. pontja/ 1975/76-os tanévre 
beiskolázott nappali tagozatú hallgatóknak engedélyezhető.
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Jelen utasítás 3-5 pontjaiban rögzített foglalkozásokat 
/:tájékoztatókat :/ 1975. szeptember 15-től — december 15-ig 
kell megtartani.

Mándi Sándor r. ezredes. 
csoportfőnök.

Készült: 1 0 0  példányban.
Felterjesztve: személyügyi miniszterhelyettesnek# 
Kapják: főcsoportfőnök-helyettesek, 

országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők, 
rendőrfőkapitányok, 
személyügyi osztályvezetők,
BM-tanintézetek parancsnokai,



BM IV/I-1 Osztály Melléklet a 9.sz. utasításhoz.

Mándi Sándor r. ezredes

T A N R E N D  
az új KRESZ oktatásához

Az új KRESZ és a kapcsolódó jogszabályok oktatását elrendelő 
BM IV/I csoportfőnöki utasítás 2. pontjában említett közlekedés-
rendészeti állomány 
az alábbiak szerint

és szabálysértési  
kell megszervezni

előadók továbbképzését

1. Továbbképzésre fordítandó idő: 
Ebből előadás:

konzultáció: 
vizsga:

Bevonulás:

Kistarcsára: 1975. szept. 1,8 ,15-én /08.00 óra/
BRFK-ra: 1975. szept.1,8 ,15,22-én /08.00 óra/

Megnyitó: első napokon 08.30-08,50 h-ig.

30 óra 
24 óra 
3 óra 
3 óra

J  ó  v  á  h  a  g  y  o  m  :
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Vizsga/teszt/: negyedik napokon 11,45-13,45 h-ig 
Útbaindítás: negyedik napokon 14,00 órakor.

2. N a p i rend:

1. 2. 3. napokon
09,00-09,45
09,55-10,40
10,50-11,35 
11,45-12,30 
12,40-13,25

ebéd
14,50-15,30 
15,35-16,15 
16,20-17,00

3. Órarend

4. napokon
09,00-09,45
09,55-10,40
10,50-11,35

11,45-13,45
vizsga

  l.nap 2. nap 3. nap 4. nap
09,00-09,45 l.TK 5./9/.TK 9. /5/. TK
09,55-10,40 /előadás/ /előadás/ /előadás/ Konzul

táció
10,50-11,35 /l-lo TK/
11,45-12,30
12,40-13,25

ebéd

2. TK
/előadás/

6. TK
/előadás/

8 . TK
/előadás/ Vizsga 

1-4 és 6-9
TK

14,50-15,30
15,35-16,15 3-4. TK 

/előadás/
7/lo/.TK

/előadás/
1o /7/. t k

/előadás/
16,20-17,00

Megjegyzés: Az 1.2.3. napokon zárójelben levő előadások a 
—  BRFK-n tartandó foglalkozásokat jelentik.
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4 . Tematika

1. TK a/ Az új KRESZ bevezetésének szükségessége, a nemzet
közi egyezményekkel való összhangja.

b/ A közlekedési szabályok alkalmazási területe. 
c/ Az új KRESZ fogalmai.

2. TK a/ A közúti jelzőtáblák. Az új osztályozásuk jelentő
sége, célja. Értelmezésük.

b/ Útburkolati jelek. Vasúti átjárót biztosító jelző- 
berendezések, egyéb létesítmények.

c/ A rendőr jelzései, a. jelzőőr jelzései. 
d/ Forgalomirányító fényjelző készülékek.

3. TK a/ A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános
rendelkezések. Az utak igénybevételével kapcsolatos 
egyéb szabályok.

b/ A járművezetés személyi feltételei. 
c/ A járművek közlekedésben való részvételének 

feltételei.

4. TK a/ Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó
járművek.

b/ Útvonalengedélyhez kötött és veszélyes anyagot
szállító járművek.

c/ Közúti baleset, műszaki hiba, az elromlott jármű 
vontatása. A jármüvek /hatósági/ eltávolítása.

5. TK A közlekedési igazgatási eljárásról szóló BM-rende- 
lettervezet ismertetése.

a/ A járművezetői engedélyügyi eljárás



b/ A gépjárművek forgalomba-helyezésével kapcsolatos 
engedélyezési eljárás.

c/ Egyéb engedélyezési eljárás.
d/ Ideiglenes forgalomkorlátozás ás szakhatósági 

közreműködés.

6 .  TK a/

b/
c/
d /

7. TK a/ 

b/
c/

8. TK a/

b/
c/
d/

Elindulás, haladás az úton. Irányváltoztatás, 
irányjelzés , hangjelzés.
A párhuzamos közlekedés.
Megállás, várakozás.
Elsőbbség

Közlekedés villamospályáva1 ellátott úttesten.Közlekedés megállóhelyeknél.
Megfordulás, hátramenet 
Közlekedés autópályán, autóúton.

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó
szabályok.
Magatartás a gyalogosokkal szemben.
Közlekedés vasúti átjáróban.
A járművek kivilágítása.

9 .  TK a/ Követési távolság.
b/ Sebesség. 
c/ Előzés, kikerülés, kitérés
d/ Besorolás az útkereszteződés előtt, bekanyarodás.

lo. TK A KRESZ-módosítással kapcsolatos KPM-rendelettervezetek 
ismertetése.
a/ A közúti járművek forgalomba helyezésének és forga

lomban tartásának műszaki feltételeiről.



b/ A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

c/ A közúti forgalmi rend kialakításáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről.

5. Előadók
Dr. Demeter András r. ezredes 
Dr. Pelbárt Jenő r. alezredes 
Sípos István r. alezredes 
Lökös Sándor r. alezredes 
Dr. Csiky Antal r. százados 
Dr. Molnár Sándor r. főhadnagy 
Dr. Joszt Konrádné r. hadnagy
Dr. Visky László Áll. és Jogtud. Int.Oszt.vez. 
Dr. Zsombori László KPM főelőadó.

B u d a p e s t, 1975. augusztus 5.

Dr. Tóth János r. ezredes 
osztályvezető
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