
BELÜGYMINISZTÉRIUM II. 
Főcsoportfőnökség

Szám : 5 0 -1 0 / 1 3 / 1 9 6 8 .

BM. II/III. Csoportfőnök
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

a Belügyminiszter Elvtárs 8/1968./VI.12./ utasításához. 
Budapest, 1968. június 12.

Tárgy: Külföldi állampolgárok részére közlekedési baleset ügyé
ben a rendőri szervek által adható igazolás.

A bűnügyek rendőri nyomozását szabályozó 10/1966. sz. BM. Utasí
tás 63. pont 7 bekezdés szerint nem magyar állampolgár részére  
tanúsítványt, iratmásolatot, vagy bármilyen más okmányt a rendőri 
szervek részéről csak a BM. Titkárság adhat ki.
1./ A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 8/1968. sz. Utasítása

 alapján nem magyar állampolgár részére a rendőri szervek 
közvetlenül adhatnak igazolást, ha az annak tanúsítására szol
gál, hogy: 
- a külföldi gépjármű baleset következtében történt rongáló
dásáról az illetékes rendőri szerv tudomással bír és az 
ügyben intézkedett, 

- a baleset körülményeit vizsgáló rendőri szerv a megrongá
lódott gépjárműnek és vezetőjének visszatartását nem tart
ja indokoltnak, a gépjárművezető járművével az ország ter
ületét elhagyhatja. 

2./ Az igazolás helyszínen történő kiadására jogosult:
- az ügyben eljáró szemlebizottság vezetője, 
- az intézkedést eszközlő balesethelyszínelő járőr, továbbá
- körzeti megbízott, amennyiben hatáskörébe tartozó közleke
dési baleset ügyében járt el.

3./ Abban az esetben, ha a baleset során a közrendvédelmi szer
veknek olyan beosztottja intézkedett, aki az igazolás hely
színen történő kiadására nem jogosult, úgy az intézkedő rendőr 
jelentése alapján - a célszerűség figyelembevételével - az 
igazolást kiadhatja:
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- a területileg illetékes megyei Rendőr-főkapitányság Ügyelete, 
továbbá

- Közlekedésrendészeti Osztálya,
- Járási, városi /kerületi/ Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Alosztály Vezetője, /a kapitányság ügyelete/

- Őrsparancsnok és helyettesei.
A fentieknek megfelelően történik az igazolás kiadása, ha a 
szabálysértésnek minősülő közlekedési baleset ügyében szolgá
latban nem lévő rendőr intézkedett, továbbá a közlekedésrendé
szet forgalomellenőrző, vagy forgalomirányító beosztottai jár
tak el a baleset helyszínén.

4./ Az igazolás a helyszínen abban az esetben adható ki, ha a meg
rongálódott külföldi gépjármű vezetőjét felelősség nyilvánvaló
an nem terheli.
Büntető eljárás lefolytatása után igazolás kiadására az ügyben  
eljárt közlekedésrendészeti vizsgálati szerv jogosult.
Szabálysértési eljárás lefolytatása esetében az eljárás lefoly
tatása alapján az ügyben eljárt igazgatásrendészeti szerv is 
jogosult az igazolás kiadására. 

5 ./  A BM. Határőrség és a Rendőrség együttműködését szabályozó
022/1967. sz. Belügyminiszterhelyettesi Utasítás 5. pontja alap
ján a határátkelő helyeken a Határőrség ellenőrzi, hogy az or
szágból megrongált gépkocsival távozni kívánó gépjármű vezető
je rendelkezik-e a rendőri szervek által kiadott igazolással.
Az országból történő kilépés alkalmával az okmányok ellenőrzé
se során az igazolást a Határőrség bevonja és megsemmisíti.
Amennyiben a megrongált állapotban lévő kilépésre jelentkezett
g é pjármű vezetője igazolással nem rendelkezik, úgy a Határőrség 
értesíti a határátkelőhely szerint területileg illetékes megyei 
Rendőr-főkapitányság ügyeletét, egyidejűleg a megrongált gépko
csival távozni kívánó külföldi állampolgárt további intézkedé
sig visszatartja. 
A megyei Rendőr-főkapitányság ügyelete további intézkedés céljá
ból azonnal értesíti a Főkapitányság Közlekedésrendészeti Osz
tályát, melynek vezetője intézkedik a visszatartott gépjármű 
megszemlélésére, illetve a körülményék tisztázására.
A gépjárművön levő rongálódásokat leírással és fényképezéssel 
rögzíteni kell, a gépjármű vezetőjét pedig a rongálódás kelet
kezési körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni.
Amennyiben a beszerzett adatokból megnyugtató módon kitűnik, 
hogy a gépjármű, illetve a gépjármű vezetője folyamatban lévő, 
ismeretlen tettes ellen indult baleseti üggyel, vagy segítség
nyújtás elmulasztása bűntettével nem hozható összefüggésbe, 
továbbá a gépjármű vezetője lakhely-elhagyási tilalom alatt nem 
áll, engedélyt kell adni az országból történő távozásra.
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Az ilyen eljárások során keletkezett iratokat közös alapszámon 
irattárba kell helyezni, a később szükségessé válható megkere
sésekre, illetve tájékoztatásra figyelemmel.
Ha annak gyanúja merül fel, hogy a gépjárművön lévő rongálódások 
olyan közúti balesetből származnak, amellyel kapcsolatban 
rendőri intézkedés nem történt, úgy a gépjármű vezetőjét és a 
gépjárművet vissza kell tartani. A továbbiakban a rendelkezés
re álló legrövidebb időn belül kapcsolatba kell lépni azzal a 
közlekedésrendészeti osztállyal, melynek illetékességi terüle
tén a baleset bekövetkezhetett.
Amennyiben az illetékes rendőri szerv ismertté vált, úgy az ve
gye át az intézkedést és a továbbiakban a hatályos rendelkezé
seknek megfelelően járjon el.

6 . /  Az igazolást jelen Utasítás melléklete szerint kell elkészíte
ni és sorszámmal ellátni. A sorszámok alapján a kiadott igazo
lásokról nyilvántartást kell vezetni.
Az Utasítás 2. pontjára figyelemmel az igazolások helyszínen 
történő kiadására jogosultakat megfelelő példányszámú, bélyeg
zővel -ellátott igazolási űrlappal kell ellátni.
Az igazolási űrlapok elkészítésére a megyei Rendőr-főkapitánysá
gok az Utasítás melléklete szerinti minta alapján, saját hatás
körükben gondoskodjanak.
Az igazolási űrlapok nyomdai úton történő előállítására előre
láthatóan 1969-ben kerül sor.

Az Utasítást közlekedési balesetek ügyeiben intézkedésre kötelezett 
személyi állománnyal ismertetni kell.

Ladvánszky Károly r. ezredes sk. 
csoportfőnök.

A kiadmány hiteléül:
/Hornok János r. őrgy/"T" Ügykezelés Vez. 

Készült: 340 példányban.
Felterjesztve: BM. II. Főcsoportfőnök Elvtársnak, 
Kapják: Elosztó szerint.
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......... ......... .Rendőr-főkapitányság. Mell.; az 50-l0/13/1968sz. Csoportfőnöki Utasí
táshoz.

 Sorszám:

I G A Z O L Á S .

Igazolom, hogy . forgalmi rendszámú.......... ......
országban nyilvántartott ..... . gyártmányú gépkocsit, motorke
rékpárt ..... é v ...... hó ...nap   megye /járás/
területén közúti közlekedési balesetből kifolyólag a következő ron
gálódások érték: ...... ................ ..................... .

Az igazolás a Magyar Népköztársaság határ forgalom-ellenőrző szer
vei részére szolgál tájékoztatásul. Az igazolás a határon történő 
kilépés alkalmával bevonandó.

 

......... ......., .... év ...........hó ...nap.

P.H.

rendőr aláírása.
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