
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
ORSZÁGOS RENDŐR—FŐKAPITÁNYSÁG
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Melléklet: 1 db.

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI HELYETTESÉNEK 

1 1 /1977. számú
I N T É Z K E D É S E

a közületi szervek gépjármüvei igénybevételének a személy- és áru
fuvarozás jogszerűségének ellenőrzésére

Budapest, 1977. augusztus hó 23.

A 39/1974. /:XI.1.:/ MT számú rendelet 9.§. b./ pontja előírja, hogy 
a rendőrség "közbiztonsági és rendészeti szempontból ellenőrizze a 
közúti forgalomban résztvevő járműveket, azok forgalmi okmányait. 
Segítse a KPM illetékes szerveit a jogszabályban hatáskörükbe utalt 
ellenőrzési feladatuk ellátásában".
A Belügyminiszter-helyettes 5/1974. számú intézkedésében elrendelte, 
hogy a rendőri állomány a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védel
me érdekében szolgálata során ellenőrizze: a személy- és árufuvarozás 
jogszerűségét, gépjármű menetlevél használatát, vezetését, a fuvar- 
és szállítóleveleket, valamint a szállítmányokat.
Annak érdekében, hogy a rendőri állomány a közületi szervek gépjár
müveiről szóló rendeletekben foglaltakat, a közületi gépjármüvek 
rendszeresített menetokmányait kellően megismerje és ellenőrzései 
során egységesen alkalmazza, kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t .

1./ A közületi szervek gépjárműveinek üzembentartását, azok haszná
latát a 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. sz. rendelet, a 4/1969. /:VI.25.:/ 
KPM sz. rendelet, valamint a módosításukra, kiegészítésükre kia
dott rendeletek szabályozzák.
/:A fenti rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 
1974. évi 69. számú Magyar Közlöny tartalmazza. A továbbiakban 
a jogszabályi hivatkozások az egységes szerkezetbe foglalt szö
vegre vonatkoznak.:/
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2./ A 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. számú rendelet 2. §.-a közületi
szervek gépjármüveit rendeltetésüknek megfelelően az alábbiak 
szerint csoportosítja:
a. / Járandósági személygépkocsi:

Használatára a jogosultságot a Minisztertanács Titkárságá
nak Vezetője igazolja. Bármilyen úton, menetlevél nélkül, 
gépjármű 31.sz. igazolvánnyal közlekedhet.

b. / Személyi használatú személygépkocsi:
Használatára a jogosultságot - Minisztertanács által meg-
állapított körben - az illetékes miniszter /:országos 
hatáskörű szerv vezetője:/, a megyei tanácselnökök tekin
teteben a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának Elnöke iga
zolja. Bármilyen úton, menetlevél nélkül, gépjármű a 32. sz. 
igazolvánnyal közlekedhet.

c. / Üzemi gépjármű: /: szgk., tgk., autóbusz, stb.:/
A közületi szerveknek az összes gépjármüvei - a járandósági 
és személyi használatú személygépkocsik kivételével 
valamint a közlekedési vállalatok fuvarozásra használt 
gépjárművei.
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3 . / Üzemi személygépkocsi :
Rendeltetése - a közforgalmú személygépkocsik kivételével - a 
közületi szerv tevékenységével összefüggő utazások és egyéb 
feladatok ellátása.
A 17/19 69. /:IV.24.:/ Korm. számú rendelet 6. §. /2/, /3/, /4/,
/6/ bekezdésében meghatározott esetek kivételével, hivatalos 
úton a gépjármű 36-os számú menetlevéllel közlekedhet.
Hivatalos útnak kell tekinteni a kiküldetésbe induló dolgozónak 
lakásáról és a kiküldetésből visszatérő dolgozónak lakására 
történő szállítását is.
Helyközi használatának engedélyezése az útvonal és a kiküldetés
ben résztvevő személy, illetőleg személyek nevének megjelölésé
vel történik.
Ha az utazás megkezdése után az útvonal megváltoztatása szüksé
gessé válik, a gépjárművezető a módosítást a menetlevél 
"változások" rovatába bejegyzi és a kiküldetésben lévő személlyel 

 aláíratni köteles.
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4./ Az üzemi személygépkocsik használatuk szempontjából három 
csoportba sorolhatók:
a. / Személyhez kötött személygépkocsi :

Magáncélra történő igénybevételének feltételeit, illetve 
lehetőségeit a 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. számú rendelet
6. §. /2/, /3/, /4/ bekezdése tartalmazza.
- A 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. számú rendelet 6. §. /2/, /3/ 
bekezdésében meghatározott magáncélra történő igénybevétel 
eseten a gépjármű 33. sz. engedéllyel, valamint a gépjármű 
37. sz. menetlevéllel /:melyek tartalmazzák az engedélyezett 
évi km. teljesítmény felső határát is:/ közlekedhet.

- A rendelet 6. §. /4/ bekezdésében meghatározott esetben a 
gépjármű 34. sz. engedéllyel, valamint a gépjármű 36. sz. 
menetlevéllel közlekedhet.

b. / Általános célú személygépkocsi:
Személyhez kötötten üzemeltetni nem. szabad.
Magáncélra a 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. számú rendelet 6. §.
/6/ bekezdésében meghatározott esetekben a közületi szerv 
vezetőjének eseti írásbeli engedélyével és a gépjármű 36. sz. 
menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban.

c./ Szolgáltató személygépkocsi:
Megkülönböztetett rendszámmal és üzembentartási engedéllyel 
/:mely tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek ellátására 
a gépkocsi használható:/ van ellátva, a szolgáltatási jog
címeket a 4/1969. /:VI.25.:/ KPM számú rendelet 6/A. §. /3/ 
bekezdése példálózva tartalmazza.
Hagyományos személygépkocsik a gépjármű 36. számú, a nem 
hagyományos személygépkocsik a gépjármű 36/A számú menetlevél
lel, valamint az üzembentartási engedéllyel közlekedhet. 
Magáncélra a gépkocsit igénybevenni tilos.

5./ Üzemi autóbusz:
Rendeltetését, forgalomban tartását a 17/1969 . /:IV.24.:/ Korm. sz. 
rendelet 7. §., valamint a 4/1969 /:VI.25.:/ KPM számú rendelet
11. §.-a tartalmazza.
Közúti forgalomban a KPM Autófelügyelet által kiadott "Forgalom- 
bantartási engedély"-lyel és a gépjármű 41., 43., vagy 44. számú 
menetlevéllel vehet részt.

6./ Üzemi tehergépjármű:
Rendeltetését, igénybevételének feltételeit a 17/1969. /:IV.24.:/ 
Korm. sz. rendelet 8. §. és a 4/1969. /:VI.25.:/ KPM sz. rendelet
12. §.-a tartalmazza.
Közúti, forgalomban - az igénybevételtől függően - a rendszeresí
tett /: mellékletben felsorolt:/ menetlevelekkel vehet részt.
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7./ A közületi szervek gépjárművei - mezőgazdasági vontatók is - 
a közúti forgalomban csak a rendszeresített menetokmányokkal 
vehetnek részt. Lassú járművek esetében, a menetokmányvezetési 
kötelezettség akkor áll fenn, ha a lassú járművek fuvarozást, 
vagy közúton szállítást végeznek, illetőleg közúton pótkocsit 
vontatnak.
A menetleveleket a gépjárművek ügyintézésével megbízott személy 
adja ki és érvényesíti.
Menetlevelet helyi forgalomban egy napra, helyközi forgalomban 
egy útra, de legfeljebb három napra szabad érvényesíteni, 
három napon túl történő helyközi használat esetében, több érvé
nyesített menetlevelet kell kiadni.
A gépjármű-ügyintéző a helyközi használat rovatait akkor érvé
nyesíti, ha a helyközi használat igénye a menetlevél kiadásakor 
ismert, illetve, ha a gépjármű a telephelyről indul helyközi 
viszonylatban.
Gépkocsivezető a menetlevél helyközi használat rovatába bejegy
zést nem eszközölhet.
Ha a gépkocsivezető a helyközi használat útvonalát telephelyén 
kívül kapja meg, úgy azt a menetlevél "változások" rovatába be
jegyezni és az út megkezdése előtt az elrendelővei aláíratni 
köteles. Ugyanez az eljárás akkor is, ha a gépkocsi útirányát 
az eredetileg engedélyezett útvonaltól eltérően a telephelyen 
kívül megváltoztatják.
Üzemi gépjármű helyközi viszonylatban csak a fent felsorolt 
engedélyezések - bejegyzések - alapján közlekedhet.
A menetlevelet a gépjárművezető köteles az út folyamán magánál 
tartani, rovatait - tintairónnal vagy golyóstollal - folya
matosan vezetni, a gépjármű használójával az igénybevételt 
igazoltatni.
A hasznos terheléssel közlekedő gépjármű vezetőjét el kell 
látni olyan igazolással is /: szállító-jegyzék, kísérőjegyzék, 
számlamásolat, fuvarlevél, stb.:/, amelyből a rakomány szár
mazása és rendeltetési helye megállapítható.

8./ A közlekedésrendészeti és közbiztonsági szervek forgalom
ellenőrző szolgálat és akciók során ellenőrizzék a forgalomban 
részt vevő közületi gépjárművek igénybevételének jogszerűségét.
Fő figyelmet a tehergépjárművek és azok rakományainak ellen
őrzésére fordítsák. Nyújtsanak fokozottabb segítséget a KPM 
illetékes szerveinek ellenőrzési feladataik ellátáséban.
a./ A közületi gépjármüvek ellenőrzéseinél az intézkedő rendőr 

alapvető feladata:
- megállapítani, hogy a gépjármüvet rendeltetésének megfe

lelően használják-e.
- az igénybevétel jogszerű-e
/:A személygépjárművek használata során szabálytalannak minő
sülő eseteket a 4/1969. /:VT. 25.: / KPM sz. rendelet 20. §.
/1/ a - e/ pontja tartalmazza.:/
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b./ Az ellenőrzés során a helyszínen vizsgálni kell, hogy:
- az általános célú személygépkocsit a szerv tevékenységével 
összefüggő utazásra használják-e,

- a szolgáltató személygépkocsit az üzembentartási engedély
ben feltüntetett feladatra veszik-e igénybe,

- üzembentartási engedélyköteles gépjármű a közúti forgalom
ban rendelkezik-e ilyen engedéllyel,

- a gépjármű szabályszerű menetokmánnyal vesz-e részt a 
közúti forgalomban,

- a gépjármüvet a menetokmányban feltüntetett útvonalon 
használják-e,

- a gépjármű a rendszeresített menetlevéllel /:igazolvánnyal, 
engedéllyel:/ meghatározott útvonalon közlekedik-e,

- a menetlevél érvényességét, annak vezetését, a bejegyzett 
adatok helyességét,

- a kilométer számláló állását és annak vezetését /:működő
képességét, ha azt rossznak jelzik:/,

- helyközi forgalomban való részvétel engedélyezését,
- engedélyezett útvonaltól való eltérés esetén az eltérés 
bejegyzését /:változások rovatába:/,

Tehergépkocsik ellenőrzésekor a fentieken kívül vizsgálni kell
még:
- a rakomány származását, számla, szállító- fuvarlevél, raktá
ri bizonylat, stb. alapján,

- a rakomány átvételének igazolását kocsifordulónként.

c./A rendeletben foglaltak megszegőivel szerben az alábbi intézke
déseket célszerű alkalmazni:
- kisebb hiányosság /:menetlevél vezetésénél jelentkező problé
mák:/ esetén figyelmeztetést, helyszínbírságolást /:szignali
zációt:/,

- jelentősebb mulasztás észlelésekor helyszínbírságolást, sza
bálysértési feljelentést, illetve szignalizációt,

- tulajdon elleni szabálysértés észlelésekor: előállítást, 
/:feljelentést:/.

d./ A rendőr intézkedése során az észlelt hiányosságokat, az ellen
őrzés helyét, idejét, a kilométer számláló állását vezesse rá 
a menetlevélre és írja alá.
A menetlevélre a bejegyzést abba a rovatba kell eszközölni, 
ahol a menetlevél vezetésével kapcsolatos probléma jelentkezik. 
Az adathiányos helyeket a menetlevélen hiányjellel kell ellátni, 
hogy utólag pótolni ne lehessen.
A menetlevél "honnan-hova" rovatába, az ellenőrzés helyének 
és idejének megfelelő sort /:hiányos vezetésnél az utolsó 

bejegyzés sorát:/ alá kell húzni.
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Menetlevelet elvenni nem szabad. Szabályszegés esetén az in
tézkedő rendőr a gépjárművezetőtől vegyen el 1 db. x betét
lapot és azon rögzítse az észlelt hiányosságokat, menetlevél 
számát, majd csatolja jelentéséhez.

9./ A szignalizációt a gépjármüvet üzemben tartó szerv vezetőjének 
kell megküldeni.
A szabálysértési feljelentést az elkövető munkahelye szerint 
illetékes I. fokú tanácsi szabálysértési hatósághoz kell továb
bítani.

10. / Személygépkocsik vonatkozásában, amennyiben a 4/1969. /:VI.25.:/
KPM számú rendelet 20.§. /1/ a./ - e./ pontjában felsorolt sza
bálytalanság állapítható meg, úgy a 17/1969. /:IV.24.:/ Korm. sz. 
rendelet 15.§. /5/ bekezdésében meghatározott eljárás lefolyta
tása végett a jelentést a KPM Autófelügyeletének kell megküldeni.

11. / KPM-el közös ellenőrzések alkalmával, az ellenőrzések helyét a
KPM ellenőrök javaslatának figyelembevételével határozzák meg.
Ilyen esetekben a közületi gépjármüvek ellenőrzését, illetve az 
intézkedéseket a KPM ellenőrei végzik.

Vezető Elvtársak a járőr állományt az ellenőrzési feladatok végrehaj
tására, az intézkedésemben és rendeletekben foglaltak alapján készít
sék fel.
A kiadmány hiteléül:  _____  Tóth Ferenc r. ezredes sk.

 A z  országos rendőr-főkapitány 
Pálmai Imréné r. zls.  közbiztonsági és közlekedési helyettese.
ügykez. csop. vez. 

230 Készült: ..... példányban
Felterjesztve: Miniszterhelyettes Elvtársnak,
Kapják: BM. ORFK. I., II. csoportfőnökök, helyetteseik,

BM. ORFK. II.-1, II.-2., II.-3. osztály vezetői,
Útellenőrző Parancsnokság,
FRE,
BM iskolák parancsnokai,
Valamennyi megyei /:budapesti:/ RFK Vezetőjének Köz- 
biztonsági Helyettesei, - a közbiztonsági és közleke- 
dési osztályvezetők,
Járási, városi, városi és járási, kerületi rendőr
kapitányok,
Irattár.

-  6 -
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A gépkocsi szektora és 
neme Az igénybevétel leírása Szükséges

menetlevél
Engedély, igazol- 
vány ,egyéb okm.

Közforgalmú tehergépjármű Bármilyen fuvarozás és saját szállítás Gjmű.11,12,13, 
14.

Közületi tehergépjármű Saját feladattal kapcsolatos szállítás Gjmű.21,vaqy 22
Külső megrendelő, vagy saját dolgozó részé
re végzett fuvarozás/díj ellenében, vagy 
anélkül/

Gjmű. 17

Mg.TSZ és ÁG-i 
tehergépjármű

Saját feladattal kapcsolatos szállítás Gjmű.21,vagy 22
Saját dolgozó,vagy másik mezőgazdasági 
nagyüzem/TSZ.ÁG./részére végzett fuvaro
zás

Gjmű.21,vagy 22 
17

Ipari,vagy kereskedelmi közület/állami, 
vagy KTSZ/részére végzett fuvarozás Gjmű. 17

Járandósági személygk. Bármilyen úton Gjmű. 31 /fehér/
Személyi használatú szgk. Bármilyen úton Gjmű. 32 /sárga/

Közületi személygépkocsi
Hivatalos úton Gjmű.35,vagy 35
Magáncélú utazás a főhatóság engedélyével Gjmű. 37 Gjmű. 33 /zöld/
Magáncélú utazás esetenkénti engedéllyel Gjmű.35,vagy 36 A szerv vezetőjé

nek írásbeli eng. 
Lakástól munkahelyig,vagy vissza szállí
tás Gjmű.35,vaqy 36 Gjmű.34 /kék/

Szövetkezeti,vagy társadal
mi szervek személygk-i Bármilyen úton Gjmű.35,vagy 35
Közületi motorkerékpár Bármilyen úton Gjmű. 38
Szövetkezet,vagy társadal
mi szerv motorkp. Bármilyen úton

Közületi autóbusz

Forgalombantartási engedélyben meghatáro
zott igénybevétel Gjmű.41,vagy 44 KPM Autófelügye

lettől forgalom- 
bantartási enge
dély

A forgalombantartási engedélytől eltérő 
igénybevétel /idegen szerv/ Gjmű. 43
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A 17/1969./IV.24/Korm. számú rendelet végrehajtásáról szóló 4/1959 /VI.25./KPM számú rendelet, valamint 
a KPM 973/1970.számú közleménye alapján rendszeresített menetok- mányok felhasználási köre


