
BM. I I / I I I .  CSOPORTFŐNÖK

U T A S Í T Á S A . 
Budapest. 1966 . július hó 20 .

T á r g y :  A személygépkocsivezetés oktatásának - oktatói bizonyítvány
 és ’’Oktatói könyv” kiadásának - szabályozása.

Az 1/1965. /: I.9. :/ BM-KPM . számú/együttes rendelet 
29. §-ával kiegészített és módosított 2/1962 . /: IX.29. :/BM-KPM . 
számú együttes rendelet Függelékének 1. cikk. 2. pontja szerint:
" Közúton gépkocsivezetés tanulásához a  KPM . Autóközlekedési Tan
intézete által kiállított oktatói bizonyítvánnyal rendelkező 
olyan oktató jelenléte szükséges, akinek a rendőrhatóság által 
kiállított gyakorló igazolvánnyal rendelkező személy oktatására 
a rendőrhatóság engedélyt adott.”

A gépkocsivezetés tanulásához - fentiekre tekintettel -
oktatási engedélykönyv kerül kibocsátásra, melynek megszerzését 
és használatát a KPM. VI; Főosztályával egyetértésben - a további
intézkedésig - az alábbiak szerint szabályozom:

1./ Személygépkocsi vezetésére csak az a személy oktathat, aki
a KPM. Autóközlekedési Tanintézete /: továbbiakban: Taninté
zet :/ mellett szervezett ’’VIZSGABIZTOSOKAT KÉP ESÍTŐ BIZOTTSÁG” 
előtt oktatói vizsgát tett.

2./ Oktató vizsgára mindhárom ellenőrzőlappal ellátott és állás- 
vállalásra jogosító vezetői engedéllyel rendelkező olyan
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személy jegyezhető elő, aki:

a./ munkaadói igazolással tanúsítja, hogy a jelentkezést 
közvetlenül megelőzően 5 / : öt :/ évig főfoglalkozás
ban gépjárművezetéssel foglalkozott, vagy

b./ munkaadói igazolással tanúsítja, hogy a jelentkezést 
közvetlenül megelőzően 5 /: öt :/ évig autóközlekedési 
vagy autóipari javító vállalatnál mint gépészmérnök
/: autósmérnök :/ autó-motor szerelő, művezető, gara- 
gemester, vagy gépjármű minőségi átvevő dolgozott.

3./ A vizsgára való jelentkezés a kérelmező állandó lakhelye 
szerint illetékes tanintézeti területi szervnél történik, 
az e célból rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével. Ez 
alkalommal az előző pontban felsorolt feltételeket igazolni 
kell.

A bizonyítványért előírt 10.- Ft. illetékbélyeget a jelent
kezési lapon le kell róni és az e célból rendszeresített 
befizetési lap felhasználásává! az előirt vizsgadíj /: egy 
gépkocsinem után 100.- Ft, két gépkocsinem után 150 .- Ft :/ 
befizetésének megtörténtét igazoló postai "Elismervény” 
szelvényt be kell szolgáltatni.

A Tanintézet a jelentkezési lapon igazolja, hogy a kérel
mező a mindhárom ellenőrzőlappal ellátott - állásvállalás
ra jogosító - vezetői engedélyét bemutatta.

4./ Az oktatói vizsga tárgyai:

a./ a közlekedési szabályok ismerete és összefüggéseinek 
részletes elemzése,

b./ a gépkocsi szerkezetének és működésének ismerete,
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c./ a gépjárművezetés oktatásának módszere és gyakorla
ti bemutatása.

Pótvizsgának helye nincs. A vizsga 6 hónap múlva megis
mételhető.

5./ Az eredményes vizsgáról a Tanintézet oktatói bizonyít
ványt állít ki, a vizsgázó azonban kérheti, hogy a bizonyítványt

 is tartalmazó "Oktatói könyv"-et állítsanak 
ki részére.

6 ./ Az oktatói könyv szigorú számadásos nyomtatvány, annak 
kiadását a Tanintézet igazgatója által hitelesített 
törzskönyvben - a kiállítás időrendjében - bevezetik

 és ezzel egyidejűleg oktatónként a Tanintézet egyéni 
nyilvántartólapot is felfektet, amelyet a továbbiakban 
területi szervei szoros ABC-ben kezelnek.

7./ Oktatói könyvvel rendelkező oktató köteles az oktatói 
könyvet az állandó lakhelye szerint illetékes rendőr
hatóság közlekedésrendészeti nyilvántartó szervénél
/: a továbbiakban: rendőrhatóságnál :/ érvényesíttetni.

Érvényesítés előtt az oktatót a bűnügyi nyilvántartó
ban priorálni kell. Az érvényesítést meg kell tagadni, 
ha az oktatói könyv birtokosa veszélyes bűnöző, vagy 
rendőrhatósági felügyelet alatt áll. Az érvényesítést 
meg lehet tagadni - az I. fokú közlekedésrendészeti ha
tóság vezetőjének szóbeli döntése alapján, - ha az ok
tató a közlekedés körében elkövetett vagy más súlyos 
bűncselekmény miatt büntetve volt.

Minden egyes oktatás elvállalására a rendőrhatóságtól
esetenként engedélyt kell kérni, mely alkalommal az 
oktatónak mindhárom ellenőrzőlappal ellátott állásvál
lalásra jogosító vezetői engedélyét, valamint a tanuló
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szabályszerűen kitöltött és az alkalmasságot igazoló or
vosi véleménnyel ellátott vizsgalapját be kell mutatnia. 
Egy-egy oktatás engedélyezése 20 .- Ft. illeték alá esik, 
melyet okmánybélyegben kell leróni és azt az oktatói 
könyvbe történő beragasztás után érvényteleníteni kell.
A rendőrhatóság az engedélyt az oktatói könyv megfelelő 
rovatainak kitöltésével adja meg, amelyen bélyegző le
nyomatát is alkalmazza.

A fegyveres erők és testületek tagjai részére az általá
nos előírásokon túl csak akkor adható oktatásra engedély, 
ha igazolja, hogy a mellékfoglalkozás gyakorlására enge
déllyel rendelkezik.

8./ A rendőrhatóság az oktatónak - kizárólag mellékfoglal
kozásban - félévenként legfeljebb 6 /: hat :/ oktatásra 
adhat engedélyt úgy, hogy az oktató egyszerre csak egy 
személy oktatásával foglalkozhat. A félévet január 1-től, 
június 30 .-ig, illetve július 1-től, december 31.-ig 
kell számítani. 

Az engedély - a kiállítás keltétől számítandó - 60 /: hat
van :/ napig érvényes. Az engedély érvényességét a rendőr- 
hatóság indokolt esetben 30 / : harminc :/ nappal meghosszabbíthatja

, amelyet az oktatói könyv "Megjegyzés" 
rovatába kell feljegyezni.

Az engedély kizárólag az engedélyező rendőrhatóság, a 
BRFK által kiadott engedély Budapest és Pest-megye il
letékességi területén érvényes.

9./ A Tanintézet a tanuló vizsgára jelentkezése alkalmával 
a vizsga kérvény iktatási számát az oktató egyéni nyil
vántartó lapjára feljegyzi és a bejegyzést kézjegyével, 
valamint keletbélyegzővel ellátja.

. / .
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10./ A tanuló oktatását a Tanintézet tematikája szerint kell 
folytatni.

11./ A rendőrhatóság az oktatói könyvet végleges hatállyal ha-
tározatilag köteles bevonni ha:

a ./ az oktató gépjárművezetői engedélyét ideiglenesen, meg
határozott időre, vagy véglegesen jogerősen visszavon
ták,

b./ az 1-es számú ellenőrzőlapját jogerősen bevonták,

c. / az oktató az oktatói könyvet másnak átadta, vagy azzal 
egyéb módon visszaélt, illetőleg az oktatói tevékeny
séggel össze nem egyeztethető magatartást tanúsított.

Az oktatókönyv c./ pont alapján történt bevonása ellen a
II. fokú rendőrhatósághoz fellebbezésnek van helye,

A rendőrhatóság a véglegesen bevont oktatói könyvtől a 
perforált vizsgabizonyítványt elválasztja és visszaadja, 
majd az oktatói könyvet a BM. II/III-4. Osztályon keresztül 
a Tanintézetnek megküldi.

12./ A fenti 1-11. pontokat, mint az oktatói könyv megszerzésé
nek, használatának, illetve bevonásának feltételeit a je
lentkezési lapon a vizsgára jelentkezővel közölni kell, 
aki a jelentkezési lap aláírásával e feltételeket tudomá
sul veszi. Az említett rendelkezések az oktatói könyvben 
is szerepelnek.

13./ Ha az oktatói vizsgára jelentkező kizárólag családtagjait 
- szülőjét, gyermekét, házastársát, testvérét - kívánja 
oktatni, a 2 . pontban felsorolt feltételek helyett azt 
tartozik igazolni, hogy legalább 3 / : három :/ éve rendel
kezik vezetői engedéllyel és mindhárom ellenőrzőlap bir
tokában van, továbbá, hogy saját személygépkocsival rendel
kezik, vagy az oktatandó személy már gépkocsi tulajdonos.
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A sikeres vizsgát tett ilyen oktató részére oktatói 
könyvet kiállítani nem szabad. Az oktatandó családtag 
részére a rendőrhatóság gyakorló igazolványt állít ki.

14./ Elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott bizonyít
vány, illetőleg oktatói könyv helyett másodlatot, betelt 
oktatói könyv helyett annak egyidejű bevonásával folyta
tólagos oktatói könyvet állít ki a Tanintézet, amely 
okiratért 10.- Ft, illetéket a vonatkozó kérvényen il
letékbélyegben kell leróni.

15./ A BM. II/III-4. Osztály nyilvántartást köteles vezetni
mindazon oktatókról, akiktől oktatói könyvüket véglegesen 
bevonták.

Jelen utasítás 1966. szeptember hó 1. napján lép hatályba.

Ladvánszky Károly sk. 
rendőralezredes 
csoportfőnök.

A kiadmány hiteléül:
 

/ :  Hornok János : /  r . őrgy. 
"T"  ügykezelés vezetője .

Készült: 60 példányban 
Kapják: Elosztó szerint.
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