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Értesítem Főkapitány Elvtársat, hogy - előző körlevelem meg
jelenése 1972. július 20-a óta, - a közületi szervek gépjár
műveiről szóló jogszabályok végrehajtása folyamán felmerült 
vitás kérdések tisztázására, a végrehajtásért felelős főható
ságok képviselőiből alakult "Tárcaközi Bizottság" az alábbi 
állásfoglalásokat hozta:

1./ A minisztériumok személygépkocsi anyagainak felülvizsgá
lata során derült ki, hogy több külkereskedelmi vállalat 
üzemeltet olyan személygépkocsit, amely a külföldi szerv 
tulajdonát képezi, de a magyar szerveknek kölcsönbe vagy 
használatra hagyja hosszabb-rövidebb ideig. Így a személy- 
gépkocsi részben a külföldi cég, részben pedig a külkeres
kedelmi vállalat feladatainak ellátását végzi. E személy- 
gépkocsik olykor magánszemélyek részére kerültek megküldés
re és magánkocsi - rendszámot viselnek.

E személygépkocsira vonatkozó eljárást illetően a követ
kező álláspont alakult ki:
Érvényesíteni kell, hogy közületi szerv csak állami 
rendszámmal üzemeltethessen személygépkocsit.
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A jövőben a KPM Autófelügyelet a deviza igazolás és a vám
papírok alapján minősíti e személygépkocsikat. A forgalom
bahelyezési lap kiállításakor a normás gépkocsik között ve
gye figyelembe. A rendőrhatóságok csak a forgalombahelyezési 
lap alapján lássák el ezeket állami hatósági jelzésekkel.

2./ Bebizonyosodott, hogy egyes társadalmi szervek hivatali 
pénzen a tulajdonjog társadalmi szerv nevén való fenntar
tása mellett, személygépkocsikat vásárolnak funkcionáriu
saik részére. Így a gépjármű részben hivatali feladatok 
ellátására szolgál, de magánrendszámmal közlekedik.

A közületek magánszemély részére sem hivatali feladatok 
ellátására, sem egyéb címen személygépkocsit nem vásárol
hatnak és magánszemély részére ilyet nem ajándékozhatnak.

3./ A 14/1972. /IV.22./ Korm. sz. rendelet 6/C. §-a kimondja, 
hogy a szolgáltató személygépkocsikon, a gépkocsik rendel
tetését fel kell tüntetni.

A KPM Autófelügyelet által a forgalombahelyezési lapon fel
tüntetett rendeltetést a megyei /budapesti/ közlekedésren
dészeti rendőrhatóságok a forgalmi engedélybe be is jegy
zik. Ennek ellenére tömegesen tapasztalható, hogy az üzem
bentartók a - Kormányrendeletben előírt kötelezettségeik
nek - nem tesznek eleget.

Az ellenőrző közegek folyamatosan ellenőrizzék, hogy a szol
gáltató személygépkocsikon a gépkocsik rendeltetése, - az 
előírásnak megfelelően - fel van-e tüntetve. Ha az üzemben
tartók kötelezettségüknek nem tettek eleget, a gépjármű 
vezetőjét a helyszínen a hiányosság megszüntetésére fel 
kell szólítani, és a mulasztásról a KPM Autófelügyelet 
igazgatóját /Bp. VI., Népköztársaság u. 8./ értesíteni kell.
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4./ Tájékoztatásul közlöm, hogy a műszaki felülvizsgálatokon, 
amennyiben a szolgáltatás jellegének a gépkocsin történő 
felfestését az üzembentartó elmulasztotta, a KPM Autófel-
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vonja.
Körlevelemmel egyidejűleg intézkedtem a KPM Autófelügyelet 
igazgatója felé, hogy az első bekezdés alapján bevont ható
sági jelzéseket, a területi szervei tartsák maguknál, az 
illetékes rendőri szervnek ne küldjék meg.
Abban az esetben, ha intézkedésem ellenére az így bevont 
hatósági jelzéseket a rendőri szerveknek mégis megküldenék, 
azokat a küldő szervnek vissza kell küldeni.

A BM. I/II. Csoportfőnökkel egyetértésben a 14/1972. Korm. sz. 
rendelet és a Belügyminiszter Elvtárs 2/1972. sz. rendelete alap
ján a BM. szolgálati személygépkocsik igénybevételi jellegének 
megfelelő rendszám szerinti megkülönböztetésére és forgalmi enge
délyeik érvényesítésére /felülbélyegzésére/ az alábbiak szerint 
rendelkezem:

\

1./ Az egyes szolgálati személygépkocsik rendszámának változta
tása folyamatosan a gépkocsik lecserélése időpontjában fog 
megtörténni,

2./ A személygépkocsik forgalmi engedélyei érvényesítését a te
rületileg illetékes megyei rendőrfőkapitányságok közlekedési 
rendőrhatóságai kötelesek végezni, - a mellékelt igazolások - 
alapján.

Kérem Főkapitány Elvtársat, hogy az egységes gyakorlat kialakítá
sa érdekében a közlekedésrendészeti szerveket a fenti állásfogla
lásnak megfelelő eljárásra utasítsa.
Budapest, 1972. augusztus hó 15.

ügyelet megbízottja a gépjármű hatósági jelzéseit vissza-
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BM I/II. Csoportfőnökség Melléklet az 50-9/42-B/972.
 Gépjármű Osztály                                számhoz.

I g a z o l á s

A /Pl. Szolnok m. RFK./ ... részére /30/ .. db. személygépkocsi 
forgalmi engedélye érvényesíthető.
Budapest, 1972. . . . . . . .

/ZNAMENÁK ISTVÁN/ 
r. ezredes 
osztályvezető

Z á r a d é k : 
.............. db. személygépkocsi forgalmi engedélyének érvé
nyesítése /lebélyegzése/ megtörtént.

közlekedésrendészeti 
osztályvezető


