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i n t é z k e d é s e

Az 5o-8/8/1972. számú "Egyes vízirendészeti - igazgatá
si - feladatok hatásköri átadásával kapcsolatos előzetes 
intézkedések " című csoportfőnöki utasítás kiegészítésére.

Budapest, 1976. május 4-n.

A hajózásról szóló 1973. évi 6. sz. törvényerejű rende
let végrehajtására kiadott 5/1974. /V.21./ KPM számú ren
deletre való hivatkozással az 5o-8/8/1972. számú BM II/II 
csoportfőnöki utasítás kiegészítésére - a jogszabály ren
delkezésig - kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  s
  

1. / A 4/1968. /VII.31./ BM-KPM számú együttes rendelet -
a ló tonnát meg nem haladó vízkiszorítású vízijármű-
vek, úszóművek és úszó munkagépek bejelentéséről; nyil
vántartásáról és forgalomba helyezéséről - a  3.§.-át, 
5.§.-ának 3. bekezdését, 6.§.-ának 1. bekezdését és a 
9.§.-ának 2. bekezdését 1976. VI. hó 1-től nem kell a 
rendőri szerveknek ellátni.
A rendőri szervek - a rendőrfőkapitányságok II/II-l 
osztályai és vízirendészeti rendőrkapitányságai - a 
nyilvántartásukban lévő vízijárműveket további nyil
vántartás végett a KPM Hajózási Felügyeletének adják 
át.
A rendőri szervek a vízijármű bejelentéseket, nyil
vántartásokat és forgalomba helyezéseket - műszaki 
szemléket - 1976. V. hó 31-el befejezik, a nyilván
tartási okmányokat, könyveket lezárják.

2. / A vízijármű nyilvántartási anyagát az alábbiakban kell
irattározni, illetve a KPM Hajózási Felügyeletnek meg- 
küldeni:
a/ Azt a nyilvántartási anyagot, amely nem élő, illetve 

a vízijármű műszaki érvényessége 1976. V. hó 31-ig 
lejár - megújítva nem lett - a nyilvántartásból ki
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kell emelni és egy összesített kimutatással irattárba 
helyezni. Három év elteltével lehet kiselejtezni.

b/ Az érvényes - élő - nyilvántartott vízijárművekről há- 
rom példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tar
talmazza: - sorszámot, nyilvántartási számot, tulajdonos 
nevét és lakcímét.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felsorolt vízijárművek 
" vízijármű bejelentő és nyilvántartó lapját " úgy, hogy 
annak második oldalán az üzemképességi igazolást a nyil
vántartást végző rendőri szerv vezetője aláírásával és 
bélyegzőjével hitelesíti.
Ezt az anyagot kell megküldeni az alábbi időpontokig a 
KPM Hajózási Felügyelet címére / Budapest, Főposta, PF:
11./    
-VI. 1 - lo - ig: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,

Győr-Sopron, Szolnok és Vas megyei 
rendőrfőkapitányságok, a Szolnoki Vízirendészeti

 Rendőrkapitányság.
- VI. lo - 2o- ig: Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom,

Somogy, Tolna és Veszprém megyei 
rendőrfőkapitányságok, a Siófoki Ví-
zirendészeti Rendőrkapitányság.

- VI. 2o - 3o- ig: Borsod, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szat-
már és Zala megyei rendőrfőkapitány
ságok, a BRFK, a Budapesti Vízirendészeti

 Rendőrkapitányság.
c/ A jegyzőkönyv egy példányát a fenti határidőre a BM 

II/II Csoportfőnökségre kell felterjeszteni tudomásul
vétel végett.

d/ A jegyzőkönyv egy példányát, hozzácsatolva a nyilvántar
tott vízijárművek származási okmányait, egyéb keletkezett 
ügyiratokat irattárba kell helyezni. Lerakásától számított 
5 év elteltével lehet selejtíteni.

3. / 1976. V. 31-e után másolat nem adható ki. Minden további
ügyintézés a KPM Hajózási Felügyeletet terheli.

 

4. / Az 1976. év VI. hó folyamán érvényességi lejáratú vízi-
jármű forgalmi engedélyek VI. 3o-ig érvényben maradnak, 
azokat a KPM Hajózási Felügyelet VII. 1-e után - minden 
jogkövetkezmény nélkül - érvényesíteni fogja.

5. / A vízijármű tulajdonosok részére a származási okmányt a
rendőri szervek által kiadott " Vízijármű Forgalmi Engedély 
képezi. Ezért a nyilvántartó rendőri szervnél - szünetel
tetés miatt - bevont vízijármű forgalmi engedélyeket a 
tulajdonosoknak vissza kell származtatni. Egyben tájékoz
tatni kell őket, hogy a további szüneteltetés a KPM Hajó
zási Felügyeletnél eszközölhető.
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6./ A rendőrség által kiállított Vízijármű Forgalmi En
gedély ”-ek érvényesítésük lejártáig vehetők használatba.
Érvényességük lejárta után a KPM Hajózási Felügyelet a
zokat bevonja és annak alapján adja ki a hajóleveleket.

7./ A vízijárművek bejelentéséhez, nyilvántartásához és for
galomba helyezéséhez rendszeresített és fel nem használt:
- 9o5 o47 5ol2 / NR-15ol / Vízijármű bejelentő és nyil

vántartó lap.
- 9o5 o47 5ol3 / NR-15o2 / Névmutató.  
- 9o5 o47 5ol4 / NR-15o6 / Vízijármű Forgalmi Engedély.
- 9o5 o47 5ol5 / NR-15o7 / Vízijármű vizsgalap.
nyomtatványokat a rendőrfőkapitányság anyagi osztályára 
kell visszaküldeni.

8./ Jelen intézkedés hatálybalépésével egyidejűleg érvé
nyét veszti:   
- A BM II/III. Csoportfőnök 5o-lo/2o-1968. számú utasítása.
- A BM II/III. Csoportfőnök 5o-9/33-1969. számú és az 

5o-9/47/1969. számú körlevelei.
- A  BM II/II Csoportfőnök 5o-8/lo/1973. számú utasításának 

1. pontja és a 2. pont a, b, alpontjai.

Ladvánszky Károly 
r. vezérőrnagy 
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