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Budapest, 1968. május hó 23-án

Tárgy: "DT” és "CK" betűjelzésű forgalmi rendszámmal ellá
tott gépjárművekkel kapcsolatos értesítés adás.

Az 50-100/2/1966. számú 1966. január 25-én kelt " DT" és "CK" 
betűjelzésű forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek átrend
számozása" tárgyú végrehajtási utasításom 8. és 9. pontját 
hatályon kívül helyezem.

A ”DT" és "CK" betűjelzésű forgalmi rendszámmal ellátott gép
járműveket, a Budapesti Rendőrfőkapitányság II/III-1. Osztályán 
kívül a BM .  II/III-1. Osztálya, a BM. III/II. Csoportfőnökség 
Titkársága és a Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda tartja 
nyilván. 

E gépjárművek vonatkozásában az értesítés adást az alábbiak 
szerint szabályozom:

1./ A BRFK. II/III-1. Osztálya a "DT” és "CK“ betűjelzésű rend
számmal ellátott gépjárművek forgalomba helyezése után 
48 órán belül köteles egy-egy nyilvántartó-lapot felter
jeszteni a BM. III/II. Csoportfőnökség Titkárságának és a 
BM. II/III-1. Osztályának, valamint megküldeni a Diplomáciai 
Testületet Ellátó Irodának.

ÁBTL - 4.2. - 50-10/12/1968 /1



- 2 -

Ha a forgalmi engedély felhasználási ív, melyen a vizsga
iratok iktatása történt, 48 órán belül nem telik be, a 
nyilvántartó lapot akkor is fel kell terjeszteni a BM 
II/III-1. Osztályának, és a felhasználási ív megjegyzés 
rovatában fel kell tüntetni a felterjesztés időpontját.

2./ Forgalomban lévő "DT" és "CK" betűjelzésű forgalmi rend
számmal ellátott gépjárműben, annak tulajdonosában, a 
tulajdonos lakóhelyében történt változást is - a forgalmi 
engedélybe történt bejegyzésétől számított 48 órán 
belül - a BRFK. II/III-1. Osztálya köteles jelenteni, 
illetve értesíteni a nyilvántartó szerveket.
Ha a gépjármű más gépjármű-nyilvántartás illetékességi 
területére került, a gépjármű nyilvántartó-lapját a 
BRFK. II/III-1. Osztálya köteles - 48 órán belül - meg
küldeni és az értesítést továbbítani.

A "DT" és "CK" betűjelzésű rendszámmal ellátott gépjármű
veket továbbra is csak a Diplomáciai Testületet Ellátó 
Iroda előzetes engedélyével lehet külképviseletek tagjai
nak, vagy az AUTÓKER-nek értékesíteni.

3./ A BM. II/III-1. Osztály - a gépjármű nyilvántartó-lapok 
alapján - félevenként köteles a "DT" és "CK” betűjelzésű 
rendszámmal ellátott gépjárművek nyilvántartását a 
BM. III/II. Csoportfőnökség Titkárságával és a  Diplomáciai 
Testületet Ellátó Irodával egyeztetni, a BRFK. II/III-1. 
Osztályánál ellenőrizni.
Az egyeztetés, illetve ellenőrzés megtörténtéről jelentést 
kell készíteni.

Ladvánszky Károly r. ezredes s.k. 
csoportfőnök.

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak,
Miniszterhelyettes Elvtársaknak.

Kapják: elosztó szerint. 
Készült: 160 pl-ban.
Kiadmány hiteléül:/Hornok János r. őrgy./
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