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P A R A N C S A
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Tárgy: Útellenőrző rendőri szervek működésének szabályozása.

A 09/1975. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás alapján az 
Útellenőrző rendőri szervek működésének részletes szabályozá
sára kiadom az alábbi  

p a r a n c s o t .

I.
H A T Á S K Ö R

Az Útellenőrző rendőri szervek feladatát, szolgálat ellátását, 
intézkedési jogkörét a hatályban lévő jogszabályok, parancsok 
és utasítások határozzák meg.

1. Útellenőrző Parancsnok:
a) A BM II/II. Csoportfőnökség ügyrendjében részére meg

határozott hatáskört gyakorolja.



b) Az Útellenőrző szervek hatáskörébe tartozó feladatok el
látásában együttműködik az érintett megyei rendőr-főka
pitányságok illetékes vezetőivel.

c) Szervezi, irányítja, ellenőrzi az Útellenőrző szervek tevé
kenységét, a rendszeresített technikai eszközök felhaszná
lását. Felelős az Útellenőrző szervek rendeltetésszerű mű
ködéséért.

d) Forgalom biztonságát érintő kérdésekben a társszervekkel
— KPM Autópálya Főmérnökség, segélyszolgálat, stb — 
együttműködik. Meghatározza a közúti és légi ellenőrzés 
módozatait.

e) Intézkedik a KPM Közúti Igazgatóság, vagy az Autópálya 
Főmérnökség által központilag tervezett útépítéssel, javí
tással, karbantartással összefüggő útelzárásokkal, forgalmi 
elterelésekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtá
sára.

f) Irányelveket dolgoz ki az Útellenőrző rendőri szervek mű
ködésével, szolgálat ellátásával, a személyi állomány spe
ciális képzésével kapcsolatos feladatok gyakorlati, mód
szertani végrehajtására.

g) Kezdeményezi és az illetékes szervekkel egyezteti a for
galom folyamatosságának, zavartalanságának fenntartá
sával, egyes útszakaszokon a forgalom egyirányúsításával 
kapcsolatos intézkedéseket.

h) Rendszeresen értékeli, elemzi az Útellenőrző rendőri szer
vek működési területén a közbiztonság és a közlekedés 
helyzetét, a forgalmi viszonyokat és a rendőri intézkedé
sek alakulását. A tapasztalatokat összegzi és megteszi a 
szükséges intézkedéseket, illetve hatáskörét meghaladó 
ügyekben elkészíti az előterjesztéseket.

j) Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács irányelveinek
megfelelően közreműködik az autópálya, autóút használói 
felé alkalmazandó és a balesetek megelőzését, a forgalom- 
biztonság növelését elősegítő oktató, tájékoztató szakanya
gok elkészítésében.

k) A szolgálati igények alapján javaslatot tesz:
— Az Útellenőrző szolgálat fejlesztésére, működésének 

módosítására.
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— A szolgálat ellátásához szükséges technikai eszközök 
átcsoportosítására, fejlesztésére, és új technikai eszkö
zök rendszeresítésére.

— Állománytáblák, normák módosítására.

l) Állandó ügyeleti szolgálattal biztosítja az Útellenőrző szer
vek illetékességi területén:
— összefüggő és állandó jellegű forgalomellenőrző szol

gálat ellátását, a forgalom folyamatosságának fenntar
tását, a forgalmi zavarok gyors felszámolását, balese
tek, kiemelkedő jelentőséggel bíró események okainak 
elemzését, értékelését;

— kezdeményezi a szükséges központi intézkedéseket, 
szükség esetén koordinálja ezeket az Autópálya Fő
mérnökség ügyeletével;

— az Útellenőrző alosztályok — egységek — működésével, 
szolgálat ellátásával, illetékességi területén előforduló 
és hatáskörébe tartozó eseményekkel kapcsolatos és a 
BM 010/1972. (IV. 12.) számú parancs, valamint a mel
lékleteiben meghatározott jelentőszolgálat összefogását, 
értékelését, a szükséges intézkedések megtételét és a 
BM Főügyeletének történő jelentését;

— az Útellenőrző rendőri szervek területén történt esemé
nyeket munkatérképen jelöli. Vezeti az előírt nyilván-

 tartásokat.
2. Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály

Vezetője:
a) Felelős az alárendelt Útellenőrző alosztály működési terü

letén a közlekedésrendészeti feladatok ellátásáért, az állo
mány erkölcsi, politikai egységéért, a szolgálati rendért, 
a fegyelmi helyzetért, a harckészültségért, a szolgálat ellá
tására biztosított technikai eszközök használhatóságáért. 
Ennek érvényesítése érdekében rendszeres ellenőrzést 
gyakorol.

b) Biztosítja a megyei közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti osztály és az Útellenőrző alosztály (állomány) össze
hangolt tevékenységét. Intézkedik a közlekedés körébe 
tartozó, de az Útellenőrző szervek hatáskörét meghaladó 
ügyekben.
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c) Kezdeményezi és az ügyrendjének megfelelően vélemé
nyezi az Útellenőrző szervek állományát érintő és a sze
mélyzeti munka rendjében meghatározott intézkedéseket. 
Hatáskörének megfelelően gyakorolja a fegyelmi és dicsérő 
jogkörét.

3. Az Útellenőrző Alosztály Vezetője (helyettese):
a)  Szervezi, irányítja azoknak a rendőri feladatoknak a vég

rehajtását, amelyeket a parancsok, utasítások az Útellen
őrző szervek hatáskörébe utalnak. Beszámolási kötelezett
séggel tartozik az Útellenőrző Parancsnokság vezetője, és 
az illetékes megyei rendőr-főkapitányság közlekedésren
dészeti osztályvezetője felé.

b) Köteles résztvenni az illetékes megyei rendőr-főkapitány
ságon tartott és működését érintő értekezleteken, eligazí
tásokon. Folyamatosan értékeli, elemzi a működési terüle
tén lévő közlekedési helyzetet, forgalombiztonsági viszo
nyokat és a rendőri intézkedések eredményességét.

c) Teljesíti azokat a beszámolási, adatszolgáltatási, ügyviteli 
és nyilvántartási kötelezettségeket, amelyeket részére elő
írtak. Feladatának végrehajtásában szervezi a társadalmi 
erők szolgálatra történő bevonását.

II.

TERÜLETI ILLETÉKESSÉG

1. Az Útellenőrző alosztályok, egységek székhelye és illetékes
ségi területe:
a) Pest megyei Alosztály:

Törökbálint
Területe: Az M 1. számú autóúton az M 1-es és az M 7.

számú autóút, illetve autópálya elágazásától 
Bicskéig, a 12 — 34,1 km közötti útszakasz.
Összesen: 22,1 km.
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Az M 1. és az M 7. számú autópálya közös sza
kasza, illetve az M 7. számú autópályán az Osz- 
tyapenkó szobortól Martonvásárig a 4,8 — 31 
km közötti útszakasz.
Összesen: 26,2 km.
Együtt: 48,3 km.

b) Komárom megyei Alosztály:
Tatabánya
Területe: Az M 1. számú autóúton Bicskétől Győr-Sop- 

ron megye közigazgatási határáig a 34,1 — 109,1 
km közötti útszakasz.
Összesen: 75 km.

c) Győr-Sopron megyei Alosztály:
Győr

Területe: Az M 1. számú autóúton Komárom megye köz- 
igazgatási határától Hegyeshalomig a 109,1 — 
181,9 km közötti útszakasz.
Összesen: 72,8 km.

d) Fejér megyei Alosztály:
Székesfehérvár
Területe: A M 7. számú autópályán, illetve autóúton Mar- 

tonvásártól Balatonaligáig, a 31 — 89 km közötti 
útszakasz.
Összesen: 58 km.

e) Somogy megyei Útellenőrző Egységek:
Siófok
Területe: Az M 7. számú autópályán, illetve autóúton 

Balatonaligától Balatonlelléig, a 89 — 134 km 
közötti útszakasz.
Összesen: 45 km.
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Fonyód
Területe: Az M 7. számú autóúton Balatonlellétől Csá

kányig, a 134 — 184 km közötti útszakasz.
Összesen: 50 km.

f) Zala megyei Útellenőrző Egység:
Nagykanizsa
Területe: Az M 7. számú autóúton Csáktornyától az or

szághatárig, a 184 — 243 km közötti útszakasz.
Összesen: 59 km.

Kiterjed a területi illetékesség az M 1. és M 7. számú autóút 
olyan építés alatt álló szakaszaira is, amelyek az előző 
pontokban meghatározott területi felosztásnak megfelelően 
a jövőben kerülnek megépítésre és forgalomba helyezésre. 
Ilyen esetben a régi út ellenőrzéséről az illetékes megyei 
rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya gondos
kodjon.

2. Az Útellenőrző rendőri szervek illetékességi területe — egyes 
helyeken — eltér a megyei rendőr-főkapitányság illetékességi 
területétől.

Így:
A tatabányai Útellenőrző alosztály működési területéhez tar
tozik:
— Az M 1. számú autóút. Fejér megye területéből 14,6 km 

(a 34,1 km-től a 48,7 km-ig).
A törökbálinti Útellenőrző alosztály működési területéhez tar
tozik :
— Az M 1. és M 7. számú autópálya közös szakaszán Buda

pest területéből 3 km (a 4,8 km-től a 7,8 km-ig);
— Az M 1. számú autóúton Fejér megye területéből 5,1 km 

(a 29 km-től a 34,1 km-ig);
— A M7. számú autópályán Fejér megye területéből 4,6 km 

(a 26,4 km-től a 31 km-ig).

6 —



A székesfehérvári Útellenőrző alosztály működési területéhez 
tartozik:
— Az M 7. számú autópályán Veszprém megye területéből 

2,95 km (a 86,05 km-től a 89 km-ig).
A siófoki közlekedési alosztály Útellenőrző egységének műkö
dési területéhez tartozik:
— Az M 7. számú autópályán Veszprém megye területéből 

5 km (a 89 km-től a 94 km-ig).
A nagykanizsai közlekedési alosztály Útellenőrző egységének 
működési területéhez tartozik:
— Az M 7. számú autóúton Somogy megye területéből 3 km 

(a 184 km-től a 187 km-ig).
Az alosztály működési területén előforduló, de az Útellenőrző 
szervek hatáskörét meghaladó ügyekben minden esetben az 
a megyei rendőr-főkapitányság köteles intézkedni, amelynek 
illetékességi területén az esemény történt.

III.
AZ ÚTELLENŐRZŐ ALOSZTÁLYOK, EGYSÉGEK 

MŰKÖDÉSI TERÜLETÜKÖN

1. Lássák el a közúti közlekedési szabályok betartásának ellen
őrzésével, forgalom segítésével, zavartalan áramlásának biz
tosításával kapcsolatos feladatokat.
Forgalombiztonsági szempontból ellenőrizzék a gépjárművek 
műszaki állapotát.

2. Hajtsák végre az állam biztonsága, a társadalmi tulajdon 
védelmével és a bűnüldözéssel kapcsolatos rájuk háruló fel
adatokat.

3. Kísérjék figyelemmel a külföldi gépjárművek, továbbá a DT, 
CK, XX forgalmi rendszámú gépjárművek mozgását, vezetőik, 
utasaik tevékenységét.
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4. A közrend és közbiztonság fenntartása érdekében bűncselek
mények, szabálysértések elkövetőivel szemben hajtsák végre 
a Szolgálati Szabályzatban meghatározott — személyes sza
badságot korlátozó — szolgálati kötelezettségeket.

5. A rendkívüli szolgálati feladatokat — biztosítások, akciók, 
stb. — annak a megyei rendőr-főkapitányságnak területén és 
szervezésében lássák el, amelynek szolgálati alárendeltségé
ben működnek.

6. Eljárás közlekedési bűncselekmények, szabálysértések esetén:
a) A BTK 194/B. §. (1) bekezdés a., b. pontja szerint minősülő 

szándékos közlekedési vétség (gépjárművezetés szeszes
italtól befolyásolt állapotban) gyanúja esetén;
— A tetten ért járművezetőt véralkohol vizsgálat céljából 

vérvételre elő kell állítani a legközelebbi egészségügyi 
intézet vagy orvosi rendelő orvosához. A vérvételi 
jegyzőkönyvre fel kell tüntetni az eljárást lefolytató 
szervet.
A vérvételt követően a további eljárás a területileg 
illetékes rendőri szerv hatáskörébe tartozik.

b) A BTK 194/B. §. (1) bekezdés d. pontja szerint minősülő 
gondatlanul elkövetett közlekedési vétség (a baleset foly
tán a felelőssé tehető járművezetőn kívül 3 vagy több sze
mély könnyű sérülést szenved) esetén:
— ha a sérülteket a helyszínen részesítik elsősegélyben, 

akkor a 1119. cikkszámú „Jegyzőkönyv a közúti köz
lekedési baleset helyszínén végzett ténymegállapítás
ról, szemléről” című rendszeresített nyomtatvány fel- 
használásával el kell járni és az intézkedést be kell 
fejezni.

Ennek megfelelően módosul a BM II/III .  c soportfőnök 
24/1973. (XII. 13.) számú utasítás I. fejezet negyedik be
kezdés c. és d. pontja.
— A ténymegállapító jegyzőkönyvhöz csatolni kell a hely

színen meghallgatott személyek elmondásáról készült 
jelentést, a helyszínvázlatot méretek feltüntetésével,
A szabálysértési eljárásnak csak akkor van helye, ha 
a balesetet okozó járművezetővel szemben szeszesital 
fogyasztás gyanúja nem merült fel.
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— a helyszínen készült fényképfelvételeket, vagy a felvé
telek negatívját.
A keletkezett iratokat további eljárásra az illetékes 
közlekedésrendészeti osztálynak, vagy alosztálynak 
kell megküldeni.

Bűncselekmények esetén az Útellenőrző rendőri szervek 
kötelesek a helyszínen a halaszthatatlan intézkedéseket 
megtenni (elsősegélynyújtás, helyszínbiztosítás, tanúk fel
kutatása, stb.) mindaddig, amíg az intézkedésre jogosult 
szervek a helyszínre meg nem érkeznek és az intézkedést 
át nem veszik.

c) Szabálysértési eljárást kell kezdeményezni:
— Olyan baleset okozójával szemben, melynek során az 

okozón kívül kettőnél nem több személy könnyű sérü
lést szenvedett, továbbá olyan baleset okozójával szem
ben, ahol személyi sérülés nem történt és a társadalmi 
tulajdonban keletkezett kár — a helyszínen megállapít
hatóan — az 50 000,— Ft-ot nyilvánvalóan nem ha
ladja meg.

— Olyan járművezetővel szemben, akiknek alkoholszon
dával történő ellenőrzése során az alkoholszonda cse
kély mennyiségű alkohol fogyasztására utaló barna 
árnyalatra színeződik a vérvétel mellőzhető, azonban 
a  helyszínen ki kell tölteni és a tetten ért járművezető
vel alá kell íratni azt a nyilatkozatot (NR 1756. számú 
nyomtatvány), amely tartalmazza az italfogyasztás idő
pontját és az elfogyasztott szeszesital mennyiségét.

d) Figyelmeztetésre, illetve helyszíni bírságolásra kerülhet 
sor a vonatkozó rendelkezés alapján olyan baleset okozó
jával szemben, amelynek során személyi sérülés nem tör
tént és a keletkezett kár helyszíni becslés alapján a 
15 000,— Ft-ot nyilvánvalóan nem haladja meg. Ilyen 
intézkedésre csak akkor kerülhet sor, ha szeszesital fo
gyasztás gyanúja a balesetért felelős járművezetővel szem
ben nem merült fel.
Közlekedési balesettel kapcsolatban alkalmazott figyel
meztetés, vagy helyszíni bírság esetén a balesetben részes 
jármű — illetve gépjárművezetőnek át kell adni a hely
színen kitöltött és az okozóval, illetve okozókkal aláíratott
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„igazolólap a felelősség megállapításáról közlekedési 
baleset ügyében” című nyomtatványt. (NR 1744. sz.)

7. Az előzőekben felsorolt intézkedések során fokozott figyelmet 
kell fordítani az alábbiakra:
a) Adott útszakaszon ismétlődően előforduló közlekedési 

balesetek körülményeit az esetleges forgalomszervezési 
vagy forgalomtechnikai hibák feltárása érdekében ele
mezni kell.
A megállapított tényekről, körülményekről az Útellenőrző 
Parancsnokságra írásban jelentést kell tenni.

b) A forgalom folyamatosságához és biztonságához fűződő 
érdekekre figyelemmel, szorosan együtt kell működni a 
KPM területileg illetékes közúti igazgatóságnak útmérnök- 
ségével, azok készenléti szolgálatával, valamint a mentő- 
szolgálattal és tűzoltósággal.
Baleset esetén az illetékes útmérnökséget értesíteni kell. 
A baleset jellegétől függően gondoskodni kell az út lezá
rásáról, az úttestre került szennyeződések, roncsok, stb. 
eltávolításáról. A baleset helyszínét kellő körültekintéssel, 
kellő távolságból jól felismerhetően meg kell jelölni.

c) A rendőri intézkedéseknél törekedni kell arra, hogy a 
balesetek nyomán kialakult helyzet ne váltson ki további 
baleseteket. Szabálysértés körében elbírálható vagy hely
színbírságolással, figyelmeztetéssel a helyszínen elintéz
hető balesetek esetén az elsődleges rendőri intézkedés a 
pálya felszabadítására, a forgalom folyamatosságának 
helyreállítására irányuljon.

IV.
A

DIPLOMÁCIAI v a g y  s z e m é l y e s  m e n t e s s é g e t  é l v e z ő
SZEMÉLYEKKEL ÉS KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROKKAL

SZEMBENI INTÉZKEDÉSEK

1. Szabálysértésként elbírálható közlekedési baleset okozása 
miatt lakhatási engedéllyel nem rendelkező, nem magyar 
állampolgárokkal szemben, ha figyelmeztetést, illetve hely
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színi bírságolást kizáró körülmény áll fenn, a helyszínen gon
doskodni kell az elkövető rövid úton történő idézéséről, illetve 
a gyorsított szabálysértési eljárás lefolytatásáról.
Lakhatási engedéllyel rendelkező, diplomáciai mentességet 
nem élvező nem magyar állampolgárokkal szemben az általá
nos érvényű szabályok szerint kell eljárni.

2. Diplomáciai mentességet élvező és balesetet okozó, vagy bal
esetben részes személyekkel szemben az alábbiak figyelembe
vételével kell intézkedni:
A Külügyminisztérium a diplomatákat és családtagjaikat fe
hér, az adminisztratív és technikai személyzetet világoszöld, 
a külképviseletek segédszemélyzetének tagjait és a diploma
ták alkalmazásában lévő alkalmazottakat bordó színű személyi 
igazolvánnyal látja el.
A diplomáciai útlevél önmagában, tehát a Külügyminiszté
rium által kiállított személyi igazolvány nélkül nem jogosítja 
fel birtokosát a diplomáciai kiváltságokra, vagy mentességre, 
azonban e személyekkel szemben is megkülönböztetett figyel
mességgel kell intézkedni.

 Átutazó diplomatát csak abban az esetben illeti személyi men
tesség, ha hazájából állomáshelyére, vagy vissza utazik. Nem 
magyarországi állomáshelyű, egyéb szándékkal vagy céllal (pl. 
turisztika) az országban tartózkodó diplomatákat sérthetet
lenség, illetve joghatóság alóli mentesség nem illeti meg.
Teljes mentesség illeti meg a diplomáciai futárokat, akik stá
tuszukat a diplomáciai útlevélen kívül futárigazolvánnyal is 
igazolják.
Közlekedési baleset helyszínén való intézkedés során a rend
őrség tagjai jogosultak a diplomáciai státuszra hivatkozó sze
mélyazonosságuk igazolására felkérni.
Az igazolás vonatkozik a szóbelileg közölt adatok okmánnyal 
való igazolására is. A név, a diplomáciai képviselet és esetleg 
a diplomáciai rang közlését és ennek igazolását elegendőnek 
kell tartani.
Amennyiben a diplomáciai státuszra hivatkozó személy meg
tagadja kilétének igazolását, vele szemben kényszer nem al
kalmazható. Ilyen esetben a balesetben szereplő gépkocsi
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rendszámát kell megjelölni, feltüntetni miért nem került sor 
a személyazonosság megállapítására.
A diplomáciai mentességet élvező személlyel szemben vér
alkohol vizsgálat céljára történő vérvételre, vagy alkohol- 
szonda használatára csak a mentességet élvező személy kife
jezett kérésére kerülhet sor.

3. Mentelmi jog hatályára figyelemmel kell eljárni olyan köz
lekedési balesetek során, melyek okozója az Elnöki Tanács, 
vagy a Kormány tagja, az MSZMP KB tagja, országgyűlési 
képviselők, a Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyésze és 
helyettesei, a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságá
nak elnöke és helyettesei.
(Alkoholszondával történő ellenőrzés, illetve vérvétel e sze
mélyekkel szemben csak kifejezett kérésükre foganatosítható. 
Tulajdonukat képező gépjármű hatósági jelzései és gépjármű- 
vezetői engedélyük a helyszínen nem vehető el.)
Az országgyűlési képviselők mentelmi joga csak bűncselek
mények vonatkozásában érvényesül, velük szemben — bűn- 
cselekményben való tettenérést kivéve — személyes szabad
ságot korlátozó intézkedés nem foganatosítható.
Szabálysértés elkövetése esetén személyazonosságuknak meg
állapítása céljából a rendőr igazoltathat, de ki nem oktathat, 
helyszíni bírságot nem alkalmazhat.

4. A Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen állomásozó 
szovjet csapatok állományába tartozó személyek illetve ál
taluk feladatuk teljesítése során használt közúti közlekedési 
járművek balesete ügyében helyszíni eljárásra a területileg 
illetékes közlekedésrendészeti osztály (alosztály) jogosult.

A diplomáciai, illetve személyes mentességet élvező személyek 
közlekedési baleset ügyeiben, valamint a szovjet csapatok tag
jaival vagy járműveivel kapcsolatos közlekedési baleseti ügyek
ben a diplomáciai és a személyi mentessége érvényesülése mellett 
az Útellenőrző alosztályok feladata a helyszín biztosítása, sze
mélyi és tárgyi jellegű adatok összegyűjtése, értesítés adás az 
eljárásra illetékes közlekedésrendészeti osztály vagy alosztály 
részére.
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  V.
AZ ÚTELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT SZERVEZÉSE

ÉS ELLÁTÁSA

1. A szolgálat szervezés és ellátás alapelvei a „Szolgálati Sza
bályzat”, továbbá „Szabályzat járőr őrszolgálat tervezéséhez, 
irányításához, ellátásához”, valamint a szolgálati (munka) idő
rendjét szabályozó hatályos utasítás határozza meg.

2. A szolgálatba vezényelt járőrök létszámát — figyelemmel a 
szolgálati feladatokra — az alosztályvezető (helyettese) hatá
rozza meg.
— Ha azonban a szolgálati feladatok végrehajtása mást nem 

követel tavasszal, nyáron és ősszel — napkeltétől, nap
nyugtáig — 1 főből álló járőr is vezényelhető szolgálatra.

3. A szolgálatot teljesítő járőr mozgási területét csak az alosz
tályvezető vagy helyettesének engedélye alapján hagyhatja 
el, kivéve a halasztást nem tűrő rendőri intézkedéseket. (Nyo
mon üldözés, előállítás, stb.)

4. A szolgálat ellátása során fokozott gondot kell fordítani:
a) A gépjárművek közlekedésére vonatkozó általános szabá

lyok betartásának ellenőrzésére, a forgalom segítésére, 
forgalmi zavarok megelőzésére.
A jogszabályban meghatározott esetekben a gépjárműve
zetői engedélyek, illetve a gépjárművek hatósági jelzései
nek helyszínen történő elvételére.

b) Autópályára, autóútra megállapított külön szabályok be
tartásának ellenőrzésére, a szabályokat megszegő szemé
lyekkel szembeni intézkedések végrehajtására.

c) Autópályán, autóúton veszélyes anyagok (mérgező, sugár
zó, robbanó, stb.) szállítására előírt szabályok betartásá
nak, továbbá az autópálya, építésére, karbantartására, 
ezekkel összefüggő munkát végző személyek és járművek 
mozgására, útszakasz elzárására előírt szabályok betartá
sának ellenőrzésére.

d) Az úthálózat forgalombiztonsági, műszaki állapotának, 
jelzőrendszerének és tartozékainak figyelemmel kíséré
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sére, megrongálásának megelőzésére. Az észlelt vagy beje
lentett és a forgalombiztonságát veszélyeztető hiányossá
gok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtéte
lére. 

e) A gépjárművek műszaki ellenőrzésére. Az ellenőrzést a ki
épített várakozó, pihenőhelyen, üzemanyagtöltő állomás 
területén, csomópontokon a ráhajtó és lehajtó ágak út
szakaszán — a forgalom zavarása nélkül — kell végrehaj
tani.

Az autópályán, autóúton a forgalombiztonságát veszélyeztető 
tárgyak, elhullott állatok, egyéb szennyező anyagok eltávo
lítását a területileg illetékes autópálya, autóút mérnökség felé 
kezdeményezni kell.

5. Munkaértekezlet megtartására, a szolgálatba lépő járőr el
igazítására, továbbképzés, oktatás szervezése a hatályos uta
sítások az irányadók.

VI.
ÜGYVITEL, ÜGYKEZELÉS, SZOLGÁLATI OKMÁNYOK

SEGÉDLETEK

Az ügyvitel, ügykezelés, a szolgálati okmányok és segédletek ke
zelése, vezetése a hatályban lévő utasítások és szabályzatok alap
ján történik.
Az ügyvitelt, ügykezelést, a szolgálati okmányok kezelését és 
vezetését az alosztályok vezetői, vagy ellenőrzésük mellett az 
általuk megbízott helyettes végzi az illetékes megyei rendőr-fő
kapitányság által, továbbá_a 10- 35/1972. számú BM szervek 
iratainak védelmével és rendelkezésével kapcsolatos feladatok
ról szóló szabályzat (Irattári Terv) mellékletében meghatározot
tak szerint.
1. Az Útellenőrző alosztályok — Győr, Tatabánya, Törökbálint 

és Székesfehérvár — kötelesek működésük áttekintéséhez a 
szolgálat irányításához és ellátásához szükséges okmányokat, 
nyilvántartásokat önállóan vezetni.
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2. A siófoki, fonyódi és nagykanizsai közlekedési alosztályok Út
ellenőrző állományáról a szolgálati okmányok vezetése és ke
zelése az alosztállyal közösen történik.
Biztosítani kell, hogy az Útellenőrző rendőri egységek szolgá
lati vezénylése és tevékenysége könnyen áttekinthető legyen.

A szolgálatba lépő járőrt az időszaknak, forgalmi viszonyoknak 
és a közbiztonsági helyzetnek megfelelő útiránytervvel kell el
látni. Az általánosítástól eltérő, rendkívüli esetben feladatát a 
„szolgálati könyvben” kell meghatározni.

VII.
JELENTŐSZOLGÁLAT ELLÁTÁSA

Az Útellenőrző alosztályok (egységek) jelentőszolgálatot a terü
letileg illetékes megyei RFK és az Útellenőrző Parancsnokság 
ügyelete felé a BM 010/1972. (VI. 12. számú parancs és 1. számú 
melléklete, valamint az illetékes főkapitányság vezetője és az 
Útellenőrző parancsnok által kiadott utasítás alapján teljesítenek. 
Az Útellenőrző Parancsnokság felé a jelentési kötelezettségnek
— rendkívüli eseményeket kivéve — naponta 20—21 h-ig kell 
eleget tenni. A rendkívüli eseményeket azonnal jelenteni kell.
A napi jelentést az alosztályok vezetői (helyettesek), akadályoz
tatásuk vagy távollétük esetén az ezzel megbízott beosztott tel
jesíti.
Az Útellenőrző Parancsnokság felé teljesített napi jelentésnek
— a vonatkozó utasításokban előírt rendelkezéseken kívül — 
ki kell terjedni:

— következő napi szolgálatra, a létszámhelyzetére;
— a szolgálat ellátásának módjára;
— az elmúlt 24 óra szolgálatában történt esetleges változásra;
— azokra az eseményekre, amelyek egyébként a hivatkozott 

utasítás szerint nem esnek jelentéstételi kötelezettség alá, 
de az Útellenőrző szolgálat összefüggő áttekintéséhez, szol
gálat szervezéséhez, stb. szükségesek;
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— az állomány tevékenységére, a közlekedésrendészeti fel
adatok ellátására.

A jelentések tartalmát, adatait a jelentési időre az esemény- 
naplóba a jelentést tevő rögzíteni köteles. A napközben adott 
rendkívüli eseményeket a napi összefoglaló jelentésben meg 
kell ismételni.
Az Útellenőrző szervek időszakos statisztikai adatszolgáltatása 
és ezzel összefüggő jelentés a hatályban lévő szabályzatok 
alapján történik azzal a kiegészítéssel, hogy a jelentések (sta
tisztikák) egy-egy példányát az Útellenőrző Parancsnokságra 
is fel kell terjeszteni.

A. Működési Szabályzat” végrehajtására az érintett vezetők a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes
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