
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
II. Főcsoportfőnökség.

Szám: 50-10/17/1968

SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA.
56

Sorszám: 

BM. II/III. CSOPORTFŐNÖK 
u t a s í t á s a

Budapest, 1968. augusztus hó 1-én

Tárgy: Hatósági jelzések nélkül közlekedő mezőgazdasági von
tatókkal /traktorokkal, pótkocsikkal/ kapcsolatos in
tézkedés.

A tárgyban felterjesztett jelentésekből és ellenőrzések során 
szerzett tapasztalatokból megállapítható, hogy a korábban rend
szám nélkül közlekedő mezőgazdasági vontatók /traktorok, pót
kocsik/ vizsgáztatása és hatósági jelzésekkel való ellátása 
túlnyomórészt megtörtént. Előfordul azonban, hogy a közúti for
galomban még részt vesznek olyan vontatók /traktorok/, melyek 
vizsgakötelezettségüknek saját hibájukból vagy irányitó szervük 
mulasztása folytán nem tettek eleget. Az ezekkel kapcsolatos 
intézkedésekre az alábbi

u t a s í t á s t
adom:

1./ A közúton intézkedő rendőri állomány kisérje figyelemmel, 
hogy
- olyan vontató /traktor, pótkocsi/, mely vizsgaköteles, 
nem vesz-e részt hatósági jelzések nélkül a forgalomban, 
továbbá

- olyan vontató, mely a vizsga során vontatásra alkalmat
lannak minősült, nem vontat-e.
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2./ Amennyiben fentieket észleli, a rendőr erről haladéktala
nul írjon jelentést és azt szolgálati úton a megyei /buda
pesti/ rendőrfőkapitányság II/III-1. Osztály Vezetőjéhez 
terjessze fel.

3./ A megyei /budapesti/ RFK. II/III-1. Osztály Vezetője a jelen
tés alapján az üzembentartó területi /megyei, járási/ 
irányitó szervét írásban figyelmeztesse és hívja fel a vizs
gakötelezettség haladéktalan teljesítésére. A figyelmeztető 
levélben fel kell tüntetni, hogy a vizsgáztatás elmulasztá
sa szabálysértési eljárást vonhat maga után.

4./ A szabálysértési feljelentés megtétele, illetve a vizsgázta
tás szükségessége tekintetében a II/III-1. Osztályok vezetői 
az összes körülmények gondos mérlegelésével saját hatáskö
rükben döntsenek. Az elbírálásnál különösen figyelembe kell 
venni, hogy a vizsgáztatás elmulasztása hanyagságból, vagy 
ténylegesen fennálló és nem pótolható alkatrészhiányból 
ered-e.

5./ Az intézkedésekről és általában a mezőgazdasági vontatók
/traktorok, pótkocsik/ hatósági jelzésekkel való ellátásának 
helyzetéről és tapasztalatairól a megyei /budapesti/ rendőr
főkapitányságok II/III-1. osztályvezetői 1968. december 15-ig 
hozzám terjesszenek fel összefoglaló jelentést.

Kiadmány hiteléül:  Borbíró László r. ezredes s.k.csoportfonok.
/Hornok János r. ő r g y . /

Felterjesztem: Miniszterhelyettes Elvtársnak!Készült: 80 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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