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Szám: 50-9/47/1972.  Tárgy: Egyes közlekedésigazgatásikérdések szabályozása.

Valamennyi megyei /budapesti/ Rendőrfőkapitányság 
V e z e t ő j é n e k !

S z é k h e l y e i n .

Egyes közlekedésigazgatási kérdések megítélésében és a felada
tok végrehajtásában nincs egységes gyakorlat. A vonatkozó jog
szabályi rendelkezések egységes értelmezésére és az intézkedé
sek végrehajtására - az érdekelt szervekkel egyetértésben ki
alakított - alábbi irányelveket kell alkalmazni;

1./ Velorex típusú rokkant gépkocsi vezetése.
A 2/1962. /IX. 29./ BM-KPM sz. együttes rendelet /KRESZ/ 
Függelék 2. cikk /2/ bekezdés a rokkant kocsit az ”A" jár
műkategóriába sorolta. A KRESZ rendelkezéseit módosító, 
kiegészítő 1/1971. /I. 29./ BM-KPM sz. együttes rendelet 
23. §. /2/ bekezdés pedig a rokkant kocsit az jármű-
kategóriából kiemelte. A jogszabály hatálybalépésétől a 
rokkant kocsi a "B" járműkategóriába tartozik, vezetéséhez 
személygépkocsivezetői vizsga, illetve ”B" járműkategória 
vezetésére jogosító vezetői engedély szükséges. A rendelet 
nem tartalmazott azonban olyan előírásokat, hogy a Velorex 
rokkant kocsi vezetésére korábban megszerzett vezetői jogo
sultság érvényét vesztette.

Ezeket figyelembe véve a Velorex rokkant kocsi vezetésére 
érvényesnek kell tekinteni azt az ”A" járműkategória veze
tésére jogosító vezetői engedélyt is, amelyiket 1971. I. 29. 
előtt adtak ki; /ez időpont előtt tettek vizsgát/ orvosilag 
érvényes, a "Korlátozások, hatósági bejegyzések rovatában 
"Velorex" rokkant kocsi vezetésére jogosító” bejegyzés van.
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Az ilyen vezetői engedélyeket el kell fogadni akkor is, ha 
a Velorex rokkant kocsit - az 1/1971. /I. 29./ BM-KPM sz. 
rendelet 23. §. előírásának megfelelően - időszakos műszaki 
felülvizsgálaton személygépkocsinak minősítették és személy- 
gépkocsi rendszámmal látták el.

2./ Az 1/1971. /I. 29./ BM-KPM sz. együttes rendelettel kiegé
szített és módosított 2/1962. /IX. 29./ BM-KPM sz. rendelet 
/KRESZ/ 79. §. /1/ bekezdés a/ pont előírása szerint segéd- 
motoros kerékpár vezetéséhez legalább segédmotoros kerékpár— 
vezetői igazolvány szükséges. /Segédmotoros kerékpárvezetői 
igazolványt csak az kaphat, aki a közlekedésrendészeti szabá
lyok ismereteiből sikeres vizsgát tett./ Ebből következik, 
hogy az is jogosult segédmotoros kerékpárt vezetni, aki bár
mely gépjárműkategóriára érvényesített gépjárművezetői enge
déllyel vagy /KRESZ, 74. §. /3/ bek./ munkagépvezetői igazol
vánnyal rendelkezik.
Az 1/1964. /V. 27./ EÜM-BM-KPM sz. együttes rendelet csak 
a gépjárművezetőkre írja elő az előzetes és az időszakos  
orvosi alkalmassági vizsgálat kötelezettségét. A KRESZ. 11.
§. b/ pont a segédmotoros kerékpárt a gépjármű fogalmi köré
ből kiemeli, vezetéséhez tehát a hatályban lévő jogszabályok 
szerint, sem előzetes, sem időszakos orvosi alkalmassági 
igazolás nem szükséges.

Ezek alapján rendőri intézkedéseknél az orvosi szempontból 
érvénytelen /lejárt/ gépjárművezetői engedélyt is - segéd
motoros kerékpárvezetői jogosultság tekintetében - érvényes
nek kell tekinteni.

Az 1/1972. /II.23./ BM. sz. rendelet 13. §. /2/ bekezdés 
előírta, hogy a gépjárművezetői igazolványok /szürke/, illet
ve a hivatásos gépjárművezetői igazolványokat /barna/ 1972. 
december 31-ig gépjárművezetői engedélyre ki kell cserélni.
A csere végrehajtásánál előfordul, hogy a gépjárművezetői 
igazolvánnyal, illetve a hivatásos gépjárművezetői igazol
vánnyal rendelkező személyek - a vezetői igazolvány helyett -
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segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító igazolvány kiadását 
kérik. Tekintettel arra, hogy a segédmotoros kerékpárvezetői 
igazolványok kiadása a KPM Autóközlekedési Tanintézet, illet
ve alárendelt szerveinek hatáskörébe tartozik, ezért az érde
kelt ügyfeleket - csere végett - oda kell irányítani.

3./ Szakoktatói könyvek érvényessége és gyakorló vezetői 
igazolványok kiadása.

A 2/1969. /II. 27./ KPM sz. rendeletet módosító 1/1971.
/I. 26./ KPM sz. rendelet 1. §. /2/ bekezdés előírja, hogy: 
"Aki a rendelet hatálybalépése előtt kiadott szakoktatói 
könyv alapján gépjárművezetői vizsgára előkészítést végez, 
e tevékenységet - az engedély keretei között - 1972. évi 
december hó 31. napjáig folytathatja." Az oktatói könyvbe 
bejegyzett személyek oktatását - az esetleg még szükséges 
pótórákat is figyelembe véve - december 31-ig be kell fejezni.

Erre való tekintettel a közlekedésrendészeti rendőrhatóságok 
a szakoktatói könyvbe csak 1972« augusztus 31-ig bezárólag 
jegyezhetik be a tanulókat és adhatnak ki részükre gyakorló 
igazolványt. Sz az intézkedés nem érinti azt a korábbi ren
delkezést, amely szerint egy-egy oktató félévenként 6 fő ok
tatását vállalhatja el. A szakoktatói könyvbe bejegyzett sze
mélyek az év második felében /december 31-ig/ változatlanul 
oktathatók. Az Autóközlekedési Tanintézet ennek megfelelően 
az alárendelt tanintézetek igazgatói és szakoktatói felé a 
2/1972/27. számú körlevélben intézkedett.

4./ Gépjárművek helyszínen elvett hatósági jelzéseivel 
kapcsolatos intézkedések.
Az 50-8/4/1972. sz. Csoportfőnöki Utasításban intézkedtem 
arra, hogy az érvénytelen, lejárt forgalmi engedéllyel köz
lekedő gépjármüvek hatósági jelzéseit az intézkedő közlekedési 
rendőr a helyszínen vetesse le, vegye el. A helyszínen elvett 
hatósági jelzéseket 24 órán belül - a forgalmi engedélyben 
feltüntetett utolsó üzembentartó telephelye szerint illetékes 
közlekedésrendészeti rendőrhatóságnak küldjék meg.
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Tekintettel arra, hogy a hatósági jelzések helyszíni elvéte
lét követően az üzembentartók döntő többsége a gépjármüvet 
időszakos műszaki felülvizsgálatra bejelenti és a műszaki 
vizsgán a gépjármüvet alkalmasnak minősítik, ezért a hatósá
gi Jelzéseket rövid idő múlva ki kell adni.

A felesleges adminisztrációs munka kiküszöbölése végett a 
helyszínen elvett hatósági Jelzéseket - az üzembentartó telep
helye szerint illetékes közlekedésrendészeti hatóság 60 napig

   

tárolja. Amennyiben az üzembentartó 60 nap elteltével sem Je
lentkezik a hatósági Jelzések kiadása végett, úgy a forgalom
ból való kivonást a BM Nyilvántartó Központ Lakcím- és Gépj
ármű nyilvántartója felé jelenteni kell.

Kérem Főkapitány Elvtársat, hogy az intézkedések végrehajtásában 
érintett beosztottak felé a szükséges intézkedést szíveskedjék 
megtenni.

Budapest, 1972. augusztus hó 25.

Ladvánszky Károly r. ezredes 
csoportfőnök 

helyett

Dr.Borbíró László r. ezredes s.k.

A kiadmány hiteléül:
f

Hornok János r. alezr. 
TÜK. Ügykez. csop. vez.


