
BM II/III. CSOPORTFŐNÖK ÉS A BM NYILVÁNTARTÓ KÖZPONT
VEZETŐJE 

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

Budapest, 1972. június hó 1.

Tárgy: A 2/1972. /V.30./ BM sz. rendelet végrehajtása.

A közületi szervek gépjárműveiről szóló 14/1972. /IV.22./ 
Korm. sz. rendelettel módosított 17/1969. /IV.24./ Korm. sz. ren
delet, valamint a 2/1972. /V.30./ BM sz. rendelet több olyan 
feladatot határoz meg, melyeket csak a KPM Autófelügyelete 
és a megyei /budapesti/ közlekedésrendészeti rendőrhatóságok 
/továbbiakban: területi szervek/ szoros együttműködésével le
het végrehajtani.

- a közületi szervek pontos személygépkocsi állományát,

- a Kormányrendeletben meghatározott normák alapján egy- 
egy közületi szerv hány darab járandósági, személyi használa
tú, személyhez kötött és a feladatok ellátásához szükséges 
/általános célú/ személygépkocsit üzemeltethet,

A./

A KPM Autófelügyeletének meg kell állapítania:

BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S  !

Szám: 50-26/2/1972.



- egy-egy közületi szerv hány darab termeléssel, szol
gáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó /szolgáltató/ 
személygépkocsit üzemeltethet,

- a jelenlegi személygépkocsi állományból hány darabot 
kell leadni,

 

- gondoskodnia kell a személygépkocsi állomány termé
szetes elhasználódása következtében kiselejtezettek helyett 
újak forgalomba helyezéséről úgy, hogy a közületi szervek a 
jóváhagyott keretet ne lépjék túl,

- a közületi személygépkocsikról és azok mozgásáról 
pontos nyilvántartást kell vezetnie, naprakész állapotban.

A feladat elvégzéséhez a KPM megkereste a főhatóságo
kat és 1972. május 31-ig bekérte szervenkénti bontásban a 
személygépkocsi állományokat. A főhatóságoktól beérkező ki-
mutatásokat egyezteti a nyilvántartással, utána ellenőrzi 
a kért általános célú és szolgáltató személygépkocsik számá
nak jogosságát.
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Az egyeztetés és ellenőrzés után a főhatóságoknak meg
küldi:

- az általános célú személygépkocsik üzemeltetéséhez 
szükséges engedélyeket / "SZ" betűjelzésű forgalombahelyezési 
lap, 1. sz. melléklet/,

- a szolgáltató személygépkocsik üzemeltetéséhez szük
séges engedélyeket /"T" betűjelzésű forgalombahelyezési lap,
2. sz. melléklet/, 

- azon személygépkocsik részére, melyeket a Kormányren
delet értelmében a közületi szerveknek le kell adni, a forgalom
ból kivonási kérelem nyomtatványokat /3. sz. melléklet/.
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B./

A Kormányrendeletből adódó rendőri feladatokat meg
határozó 2/1972. /V.30./ BM sz. rendelet /továbbiakban "R”/ 
végrehajtását az alábbiakban szabályozzuk:

I. Általános rendelkezések  ...

1./ Tudomásunkra jutott, hogy a közületi szervek nagy 
számban kérik személygépkocsik más gépjárműnemre /pl. teher
gépkocsi, mikrobusz/ történő átminősítését és ennek megfelelő 
rendszámtáblával való ellátását.

A Kormányrendelet megsértésének megakadályozása végett 
közületi személygépkocsit más neműre átminősíteni, rendszám
mal ellátni már július 1. előtt is csak a KPM Autófelügyelete 
engedélye alapján szabad.

2./ A területi rendőri szervek a közületi személygép
kocsik nyilvántartásával kapcsolatos lemaradásokat soronkívül 
dolgozzák fel. Az uj gépkocsik nyilvántartásba vételi anyagát 
és a változásokat úgy kell felterjeszteni a BM Nyilvántartó 
Központ 3. Osztály, Közlekedési Nyilvántartó Alosztályának, 
/továbbiakban: "Központi Nyilvántartás"/, hogy a központi 
gépjármű nyilvántartás legkésőbb 1972. július 1-ig naprakész 
állapotban legyen.

3./ A nyári csúcsforgalomból adódó folyamatos napi 
feladatok elvégzése és a gépjárművezetői engedélyek 1972. 
december 31-ig történő kicserélése mellett a területi és 
központi szerveinknek a Kormányrendeletből adódó feladatok 
végrehajtása rendkívüli megterhelést jelent* 

Ezért e munka elvégzéséhez lehetőség szerint más te
rületről kell munkaerőket átcsoportosítani. Az ezen felül 
szükséges munkaerők beállítására a BM Pénzügyi Csoportfőnök
ség béralapot biztosított. /4. sz. melléklet/.



A béralapot lehetőleg főfoglalkozású szerződéses munka
erők /ideiglenes szerződéses alkalmazott/ felvételére kell 
fordítani. Ha főfoglalkozású munkaerők beállítása valamilyen 
okból nem lehetséges, megfelelő gyakorlattal rendelkező nyug
díjasokat vagy önkéntes vállalás esetén /mellékfoglalkozásban  
vagy túlmunkával/ rendőrségi dolgozókat is lehet foglalkoztat
ni. Részletes pénzügyi eljárásra a Pénzügyi Csoportfőnökség 
intézkedik.

II. Igazgatási és nyilvántartási feladatok

1./ A közületi szervek személygépkocsijaival kapcso
latos valamennyi igazgatási tevékenységet /forgalomba helyezés, 
átírás, átminősítés, forgalmi engedély érvényesítése/ csak a 
KPM Autófelügyelet egyedi /az adott gépkocsira szóló/ engedé
lye alapján szabad. A rendőrhatóságnak mérlegelési, döntési 
hatásköre nincs. Ha azonban visszaélés gyanúja merül fel, ezt 
a BM Közlekedési Csoportfőnökségnek haladéktalanul jelenteni 
kell. Nem kell a KPM Autófelügyelet engedélye az érvényesített 
forgalmi engedéllyel, vagy a R-ben előirt megkülönböztetett 
rendszámmal már ellátott /szolgáltató/, forgalomból kivont 
közületi személygépkocsi újbóli forgalombahelyezéséhez.

Ha a közületi személygépkocsi a forgalomból véglegesen 
kivonásra kerül, a 3. számú melléklet szerinti forgalomból ki
vonási kérelem-nyomtatványt kell kiadni. A KPM Autófelügyelet 
ennek alapján ad engedélyt /forgalombahelyezési lapot/ arra, 
hogy állománynővelés nélkül új gépkocsit lehessen - a forgalom
ból kivont helyett - forgalomba helyezni.

2./ A R-ben és jelen utasításban előírt feladatokat az 
alábbi határidőkön belül kell elvégezni: 

- forgalmi engedélyek érvényesítése:
1972. június 15 - szeptember 30-ig

- szolgáltató személygépkocsik rendszámtábla cseréje:
1972. július 1- július 31-ig.
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- normán és tartalékon felüli személygépkocsik for
galomból kivonása:

1972. július 1 - október 15-ig

- közületi személygépkocsik fokozott ellenőrzése a 
forgalomban:

1972. október 1-től folyamatos

- közületi személygépkocsik ellenőrzése a telephelyeken:
1972. október 16-tól folyamatos

3./ A gépjárművet nyilvántartó közlekedésrendészeti 
rendőrhatóságnál a közületi szerv megbízottainak meg kell 
jelenniük a KPM Autófelügyelet által megküldött engedélyek 
/forgalombahelyezési lapok/ két példányával, illetve a for
galomból kivonási kérelmek mind a négy példányával,

a./ A R 2.§. /2/ bekezdése szerint a termeléssel és
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó közületi sze
mélygépkocsikat a rendőrhatóság, - a KPM Autófelügyelet en
gedélye alapján, - fekete alapon fehér AT, - AU, - AV, - AZ,
- AX, - AY betűjelzésű új rendszámokkal látja el.

Az uj rendszámtáblák kiadásával egyidejűleg a régi rend
számtáblákat bevonja és a forgalmi engedélybe bejegyzi az új 
rendszámot.

b./ a R 3.§. /1/ bekezdése szerint a forgalomban maradó
közületi személygépkocsik forgalmi engedélyébe a rendőrhatóság
- a KPM Autófelügyelet engedélye alapján, a jelen utasítással 
egyidejűleg a területi szervek rendelkezésére bocsájtott bé
lyegzők felhasználásával - bebélyegzi "Közületi személygépkocsi. 
A közúti forgalomban részt vehet" bejegyzést és záradékkal lát
ja el, ezzel érvényesíti a forgalmi engedélyt.



c./ A R 4. §-a alapján a normán és tartalékon felüli 
személygépkocsik hatósági jelzéseinek a visszavonását, az 
erre a célra rendszeresített, - KPM Autófelügyelet által meg
küldött - nyomtatványon lehet csak kérni. A kérelemhez mellé
kelni kell a gépjármű hatósági jelzéseit /rendszámtáblák, 
forgalmi engedély/.

4./ A közületi személygépkocsi forgalmi engedélyének 
érvényesítése és átrendszámozása ügyében benyújtott KPM en
gedélyeket, illetve a forgalomból kivonási kérelmeket külön 
iktatóíven kell iktatni.

a./ A forgalmi engedély érvényesítéseket és a rend
számtábla cseréket a megyei /budapesti/ nyilvántartáson 
"Érvényesítve", illetve "Átrendszámozva" bejegyzéssel, a 
dátum és a KPM Autófelügyelet engedélye számának feltünte
tésével át kell vezetni, utána az engedélyek mindkét példá
nyát mellékelni kell az iktatóívhez.

b./ A forgalomból kivonások esetén a kérelem mind a 
négy példányára rá kell vezetni a hatósági jelzések leadásá
nak megtörténtét és annak időpontját. A kérelem egy példányát 
/"rendőrségi példány"/ a bevont hatósági jelzésekkel együtt 
le kell rakni. Egy példányát /főhatósági példány, kék színű/ 
az üzembentartónak vissza kell adni.

A nyilvántartó lapra "Forgalomból végleg kivont" szöve
get kell feljegyezni.

A forgalomból kivonások helyi nyilvántartáson történő 
átvezetése után a nyomtatvány első /belügyminisztériumi/ és 
harmadik /KPM Autófelügyeleti, sárga színű/ példányát az 
iktatóívhez kell csatolni.
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A kivonási kérelem egy példányának visszaadásán kívül, 
az üzembentartónak a rendszeresített forgalomból kivonási iga
zolást is ki kell adni.



c./ Az iktatóívek eredeti példányát mellékleteivel 
együtt, - az iktatóív betelte után - soron kívül fel kell ter
jeszteni a Közlekedési Nyilvántartónak.

Az iktatóívhez alszámozás nélküli anyagot csatolni 
nem szabad.

Abban az esetben, ha 8 nap alatt az iktatóív nem telik 
be, le kell zárni és mellékleteivel együtt fel kell terjeszteni.

d./ Az érvényesített, átrendszámozott és a forgalomból 
kivont személygépkocsik nyilvántartó lapjait elkülönítve kell 
kezelni.

5./ A Központi Nyilvántartás, a területi szervek által 
felterjesztett iratok alapján a változásokat köteles soron 
kívül nyilvántartásain átvezetni és az engedélyek, illetve 
forgalomból kivonási kérelmek egy példányát a KPM Autófelü-, 
gyeletnek megküldeni.

6./ A területi szervek a BM II/III. Csoportfőnöknek 
írásban jelentsék:

a./ 1972. augusztus 10-ig azt, hogy 1972. július 31-ig 
hány darab közületi személygépkocsi

- forgalmi engedélyét érvényesítették,
- átrendszámozását hajtották végre,
- hatósági jelzéseit szolgáltatták be.

A jelentésnek tartalmaznia kell azoknak a forgalomban 
lévő közületi személygépkocsiknak a darabszámát is, melyek 
ügyében intézkedés nem történt; 

b./ 1972. október hó 25-ig azt, hogy melyek azok a 
közületi személygépkocsik, melyek ügyében 1972. október hó 
15-ig semmiféle intézkedés /érvényesítés, átrendszámozás, 
forgalomból kivonás/ nem történt.
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Ezekről a gépkocsikról kimutatást kell készíteni, mely 
tartalmazza a gépjármű rendszámát, üzembentartó nevét és 
telephelyét. A kimutatások két példányát fel kell terjeszteni 
a Központi Nyilvántartásnak is. A kimutatásokban foglalt ada
tok egyeztetése után egy példányt a Központi Nyilvántartás 
küldjön meg a KPM Autófelügyeletnek. Az Autófelügyelet, - a 
kimutatások alapján, - intézkedik a közületek főhatósága felé 
a mulasztás megszüntetése végett.

7./ A "H" és az "R" betűvel, valamint az "RR" betűjel
zéssel kezdődő rendszámmal ellátott, valamint a munkásőrség 
által üzemeltetett személygépkocsik forgalmi engedélyébe az 
érvényesség bejegyzését a szervek gépjármű szolgálata végzi, 
a rendőrhatóság által alkalmazottal azonos bélyegző felhasz
nálásával.

Az "A" betűjelű, valamint a "J", "M", "P”, "T", első 
betűvel kezdődő, továbbá az "XX" és a "VÁM" betűjelű rend
számokkal ellátott közületi személygépkocsik forgalmi enge
délyét érvényesíteni nem kell.

A "P" első betűvel kezdődő rendszámtáblával ellátott, 
nem szolgáltató személygépkocsikat - a KPM Autófelügyelet 
engedélye alapján - át kell rendszámozni. /"A" első betűvel 
kezdődő, fehér alapú rendszámtáblával kell ellátni./

8./ 1972. szeptember 30-a után a közúti forgalomban 
résztvevő közületi személygépkocsiknál a forgalmi engedélyek 
érvényességét fokozottan kell ellenőriztetni. Az ilyen jelle
gű ellenőrzések a más utasításokban előirt ellenőrzéseket nem 
érintik.

i

Érvényesnek kell tekinteni:
- az érvényesítő bélyegzővel ellátott,
- az 1972. október hó 1-e után kiállított,
- a 7. pont második bekezdésében felsorolt, valamint
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- azoknak a közületi személygépkocsiknak a forgalmi 
engedélyét, amelyekben a megkülönböztetett /szolgál
tató/ rendszám kiadása be van vezetve.

Érvénytelen forgalmi engedéllyel közúti forgalomban 
résztvevő közületi személygépkocsik hatósági jelzéseit a 
R. 5.§. /2/ bekezdése alapján a helyszínen el kell venni. Az 
elvett hatósági jelzéseket a rendőri jelentéssel együtt 24 
órán belül meg kell küldeni a forgalmi engedélyben feltünte- 
tett üzembentartó szerint illetékes közlekedésrendészeti 
rendőrhatóságnak.

A rendőrhatóság 24 órán belül köteles a hatósági jelzé
sek visszavonását határozattal elrendelni. A határozat egy 
példányát fel kell terjeszteni a Központi Nyilvántartásnak, 
egy példányát pedig a KPM Autófelügyeletnek kell megküldeni.

9./ Ha a KPM Autófelügyelettől a rendőrhatóság arról kap 
értesítést, hogy a közületi szerv által üzembentartott /for
galomból ki nem vont/ személygépkocsi normán és tartalékon 
felüli, ennek hatósági jelzéseit haladéktalanul vissza kell 
vonni.

10./ A BM NyiIvántartó Központ 3. Osztály Vezetője az 
új közületi személygépkocsikat hatósági jelzésekkel értékesí
tő vállalatokat lássa el érvényesítő bélyegzővel ellátott for
galmi engedélyekkel és intézkedjen e vállalatok felé, hogy:

a./ 1972. június 30-án a munkaidő befejezésekor az utó
lagos elszámolásra kiadott hatósági jelzések felhasználási 
ivét zárják le.

b./ 1972. július 1-től közületi szervek részére személy-
gépkocsit csak akkor értékesíthetnek, illetve láthatnak el ható
sági jelzésekkel, ha a KPM Autófelügyelet engedélyével rendel
keznek.
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Az ilyen személygépkocsikhoz - július 1-től szeptember 
30-ig terjedő időben - érvényesítő bélyegzővel ellátott forgal
mi engedélyt kell kiadni.

A hatósági jelzések felhasználásának elszámoltatásakor, 
a vizsgalapon és a tulajdonjog igazoló okiraton kívül minden 
esetben meg kell követelni a KPM Autófelügyelet engedélyét is.

c./ A vállalatok azon dolgozóit, akik az értékesített 
személygépkocsikat hatósági jelzésekkel ellátják, ki kell ok
tatni, hogy 1972. július 1-től a KPM Autófelügyelet engedélyé
ben foglaltaknak megfelelően

- kizárólagosan személyszállítási célokat szolgáló közü
leti személygépkocsikat továbbra is az üzembentartó szerint 
"A", illetve "B" első betűvel kezdődő,

- a termelési célokat ellátó /szolgáltató/ gépkocsikat 
pedig "AT - AY" betűjelzésű

\

rendszámokkal lássák el: /kivéve a járandósági, az egészség- 
ügyi, /mentő/ a közforgalmú /közhasználatú/ és vezető nélkül 
bérelhető személygépkocsikat./

11./ A forgalmi engedélyek érvényesítéséhez szükséges 
bélyegzők, valamint a termelési célokat szolgáló közületi sze
mélygépkocsik átrendszámozásához szükséges rendszámtáblák le
gyártatásáról, valamint a megyei /budapesti/ közlekedésrendé
szeti rendőrhatóságok szükséges mennyiségű bélyegzővel
1972. június 25-ig történő ellátásáról a BM  II/III-2. Osztály 
Vezetője gondoskodjék.

12./ A megyei /budapesti/ közlekedésrendészeti rendőrható
ságoknak a szolgáltató személygépkocsik átrendszámozásához szük
séges rendszámtáblákkal 1972. június 25- ig történő ellátásáról
a BM NyiIvántartó Központ 3. Osztály Vezetője gondoskodjék.

 
Dr. Selmeczi György r. ezredes Ladvánszky Károly r. ezredes
BM Nyilvántartó Központ Vezetője. csoportfőnök



Főhatóság: 1
FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV A SZEMÉLYGÉPKOCSI

N eve:

C ím e:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szóm

G épjárm ű kerü let:

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szám

Előző rendszám: Ú j rendszám:

A lvázszám : M otorszám :

Gyártmány, típus:

G yártási év: H a jtó a n y a g :

Je lle g : Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.



T.  Ü z e m e l t e t ő !

Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalomba helyezhet.

Felhívom, hogy az új hatósági jelzések átvétele céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP”  „1 .”  és ,,2.”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál ......................................................... -ig  félfogadási időben je lenjen meg.



FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

N eve:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község): *

utca szóm

Gépjárm ű kerü let:

•

Megnevezése:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

utca szám

Előző rendszám: Ú j rendszám:

A lvázszám : M otorszám :

Gyártm ány, típus:

G yártási év: H a jtó a n y a g :

J e lle g : Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.

Főhatóság:

A SZEMÉLYGÉPKOCSI



Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalomba helyezhet.

Felhívom, hogy az új hatósági jelzések átvétele céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  ,,FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP”  „1 ."  és „2 .”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál ...........................................................-ig  félfogadási időben je lenjen meg.

T.  Ü z e m e l t e t ő !



Főhatóság:

3 FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

Neve:

Címe :

M egye :

Járás:  

Város (Község):

utca szá m

Gépjárm ű kerü le t:

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szám

T -
A SZEMÉLYGÉPKOCSI

Előző rendszám : Ú j rendszám:

Alvázszám: M otorszám :

Gyártm ány, típus:

Gyártási év: H a jtó a n y a g :

Je lleg: Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.



T. Ü z e m e l t e t ő !

Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalom ba helyezhet.

Felhívom, hogy az új hatósági jelzések átvétele céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP” „1 .”  és „2.” számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál ...........................................................-ig  félfogadási időben je lenjen meg.



Főhatóság:

FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

Neve:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szám

G épjárm ű kerü let:

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

utca szám

Előző rendszám: Ú j rendszám:

Alvázszám : M otorszám :

Gyártm ány, típus:

Gyártási év: H a jtó a n y a g :

Je lle g : Szál l . személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.

A SZEMÉLYGÉPKOCSI



Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalomba helyezhet.

Felhívom, hogy az új hatósági jelzések átvétele céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP” „1 .”  és „2 ."  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál .............................................................-ig  félfogadási időben jelenjen meg.

T.  Ü z e m e l t e t ő !



Belügyminisztériumi példány

Közületi személygépkocsi forgalomból 
kivonási kérelme

(Géppel vagy nyomtatott betűvel tö ltendő ki.)

  .....................................................................  megyei Rendőrfőkapitányság Közl.-rend. Osztálya.

A 14/1972. (IV. 22.) számú kormányrendelet 2. § (3.) a lap ján  
kérem a:

.............................  rendszámú,    gyártmányú,   típusú,

............... alvázszámú személygépkocsi hatósági jelzéseinek visszavonását.

A kérelemhez mellékelem a gépjármű rendszámtábláit és forgalm i engedélyét.

........................................... 197.................................   hó   nap.

A hatósági jelzéseket visszavontam:

..................... év   hó    nap. P. H. .......................................
üzembentartó aláírása

P. H.................................. ..............................................................
aláírás

72-9074 FNyV 10



Rendőrségi példány

Közületi személygépkocsi forgalomból 
kivonási kérelme

(Géppel vagy nyomtatott betűvel tö ltendő ki.)

  .....................................................................  megyei Rendőrfőkapitányság Közl.-rend. Osztálya.

A 14/1972. (IV. 22.) számú kormányrendelet 2. § (3.) a lap ján  
kérem a:

.............................  rendszámú,    gyártmányú,   típusú,

...............   alvázszámú személygépkocsi hatósági jelzéseinek visszavonását.

A kérelemhez mellékelem a gépjármű rendszámtábláit és forgalm i engedélyét.

...........................................  197....................................... hó   nap.

A hatósági jelzéseket visszavontam:

..................... év   hó    nap. P. H. ....................................
üzembentartó aláírása

P. H. ......... ....................................................
aláírás

72-9074 FNyV 10



KPM Autófelügyeleti példány

Közületi személygépkocsi forgalomból 
kivonási kérelme

(Géppel vagy nyomtatott betűvel tö ltendő ki.)

................   megyei Rendőrfőkapitányság Közl.-rend. Osztálya.

A 14/1972. (IV. 22.) számú kormányrendelet 2. § (3.) a lapján 
kérem a:

............................  rendszámú, .................... ................  gyártmányú, .................................  típusú,

...............  alvázszámú személygépkocsi hatósági jelzéseinek visszavonását.

A kérelemhez mellékelem a gépjármű rendszámtábláit és forgalm i engedélyét.

............................ ............  197......................................  hó.............. nap.

A hatósági jelzéseket visszavontam:

.................... év ........................  hó    nap. P. H......................... .....................................
üzem bentartó a lá írása

P. H. ............................................................
aláírás

72-9074 FNyV 10



Főhatósági példány

Közületi személygépkocsi forgalomból 
kivonási kérelme

(Géppel vagy nyomtatott betűvel tö ltendő ki.)

................   megyei Rendőrfőkapitányság Közl.-rend. Osztálya.

A 14/1972. (IV. 22.) számú kormányrendelet 2. § (3.) a lapján 
kérem a:

..................  rendszámú,    gyártmányú,   típusú,

   alvázszámú személygépkocsi hatósági jelzéseinek visszavonását.

A kérelemhez mellékelem a gépjármű rendszámtábláit és forgalm i engedélyét.

............................ ............  197......................................  hó   nap.

A hatósági jelzéseket visszavontam:

.................... év   hó    nap. P. H. ......................................
üzem bentartó a lá írása

P. H. ...........................
aláírás

72-9074 FNyV 10



Főhatóság:

FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP1
AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

Neve:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szám

G épjárm ű kerü let:

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye :

Járás:

Város (Község):

utca szám

A  SZEMÉLYGÉPKOCSI

Előző rendszám: Ú j rendszám:

Alvázszám : M otorszám :

Gyártmány, típus:

Gyártási év: H a jtó a n ya g :

Je lleg : Száll. személyek:

A használat je lle g e :

P. H.



i

Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalom ba helyezhet.

Felhívom, hogy a forgalm i engedély érvényesítése céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP”  „1 ."  és „2 .”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

T. Ü z e m e l t e t ő !

ságnál .........................................   -lg félfogadási időben jelenjen meg.



Főhatóság:

2 FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

Neve:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

utca szám

G épjárm ű kerü le t:

A  BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

utca szám

A SZEMÉLYGÉPKOCSI

Előző rendszám: Új rendszám:

Alvázszám : M otorszám :

Gyártm ány, típus:

G yártási év: H a jtó a n y a g :

Je lleg : Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.



T.  Ü z e m e l t e t ő !

Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalom ba helyezhet.

Felhívom, hogy a forgalm i engedély érvényesítése céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP" „1 .”  és ,,2.”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál ..................................  -ig   félfogadási időben je lenjen meg.



Főhatóság :

3 FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

A  BEJELENTETT ÜZEMELTETÉS! HELY

Megnevezése:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

A  SZEMÉLYGÉPKOCSI

Neve:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):
•

utca szám

Gépjárm ű kerü le t:

Előző rendszám: Ú j rendszám :

Alvázszám : M otorszám :

Gyártmány, típus:

Gyártási év: H a jtó a n y a g :

■3
Je lleg : Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

P. H.

utca szám



Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalom ba helyezhet.

Felhívom, hogy a forgalm i engedély érvényesítése céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP”  „1 .”  és „2 .”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

T. Ü z e m e l t e t ő !

ságnál .............................................  -ig  félfogadási időben jelenjen meg.



Főhatóság:

4 FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP

AZ ÜZEMELTETŐ SZERV

Neve:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

utca szám

G épjárm ű kerü let:

A BEJELENTETT ÜZEMELTETÉSI HELY

Meg nevezése:

Címe:

M egye:

Járás:

Város (Község):

A SZEME

Előző rendszám:

LYGÉPKOCSI 

Ú j rendszám :

A lvázszám : M otorszám :

Gyártmány, típus:

G yártási év: H a jtó a n y a g :

Je lle g : Száll. személyek:

A  használat je lle g e :

utca szám

P. H.



T. Ü z e m e l t e t ő !

Értesítem, hogy a 14/1972. (IV. 22.) Korm. sz. rendelet figyelembevételével 

1 (Egy) db személygépkocsit ismételten forgalom ba helyezhet.

Felhívom, hogy a forgalm i engedély érvényesítése céljából a tú lo lda li -  

írógéppel kitö ltött -  „FORGALOMBAHELYEZÉSI LAP”  „1 .”  és „2 .”  számú 

példányával a gépjárművet nyilvántartó, illetékes közlekedésrendészeti ható

ságnál .............................................................-ig   fé lfogadási időben je lenjen meg.


