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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Közlekedési Csoportfőnökség

Szám: 50- 10/6/1968.

BM KÖZLEKEDÉSI CSOPORTFŐNÖK 

Végrehajtási utasítása

a Belügyminiszterhelyettes Elvtárs 3/1968. számú utasításához.

Budapest, 1968. február hó 27-én

Tárgy: Gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálata.

A 3/1968. számú miniszterhelyettesi utasítás alapján a 
gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos rend
őri feladatok végrehajtását az alábbiak szerint

s z a b á l y o z o m :

I.

A vizsgabizottságok szervezete és működése

1. Az országos gépjármű állományt a jelen utasítás II. fejezetében 
meghatározott ütemezési elvek figyelembevételével kell első 
alkalommal 1968. január hó 1-től 1970. december hó 31-ig, a 
továbbiakban pedig 3 évenként folyamatosan felülvizsgálni.

2. A felülvizsgálatokat a KPM műszaki és a BM jogi szakértőjéből 
(vizsgabiztosából), valamint a műszaki vizsgálatokhoz szükséges 
segédszakértőkből álló vizsgabizottságok végzik.
A bizottságon belül a gépjárműrendészettel kapcsolatos hatósági 
jogkör gyakorlása a jogi szakértő feladata.
A felülvizsgálattal kapcsolatos adminisztrációs (nyilvántartási) 
feladatok elvégzésére a nyilvántartó hatóságoknál -  a BM Köz-
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lekedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztály vezetőjének enge
délye alapján -  adminisztrátorok foglalkoztathatók.

3. A gépjárművek felülvizsgálata a KPM által kijelölt műszaki 
objektumokban, illetve telephelyeken történik.

4. A jogi szakértők a felülvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a 
BM ORFK Vezetőjének megbízása -  a belügyminisztérium hi
vatásos állományában szolgálatot teljesítők a mellékfoglalkozás 
gyakorlásához szükséges engedély -  alapján látják el.
A megbízásokra, illetve engedélyezésekre vonatkozó javaslatokat 
szolgálati úton, a BM Közlekedési Csoportfőnökén keresztül kell 
a BM ORFK Vezetőjéhez felterjeszteni. A testületen kívül álló 
személyek részére a megbízásokat a főkapitányság vezetője adja 
ki, a BM Közlekedési Csoportfőnök előzetes egyetértése után. 
A szakértők közül Budapesten kettő, a megyei és a kirendeltségek 
nyilvántartásaihoz pedig egy-egy főt csoportvezetőnek kell ki
jelölni. A kijelölésről a megyei Közlekedésrendészeti Osztály 
(Budapesten a Közlekedésrendészet) Vezetője gondoskodjon.
A jogi szakértők csoportvezetője a KPM Autófelügyelet által 
megbízott műszaki szakértők csoportvezetőjével egyetemlegesen 
felelős a felülvizsgálat szervezéséért.
A jogi szakértők csoportvezetője felelős a jogi szakértők vezény
léséért, a szakértők és az adminisztrátorok munkájának irányí
tásáért és ellenőrzéséért, valamint feladataik végzéséhez szüksé
ges eszközök (nyomtatványok, Tárgykörözési Mutató stb.) biz
tosításáért.
A műszaki szakértők csoportvezetője felelős a műszaki objek
tumok és a megfelelő munkafeltételek biztosításáért, a műszaki 
szakértők, segédszakértők vezényléséért, munkájuk irányításáért, 
ellenőrzéséért, továbbá a kisebb hibák kijavításához és a rend
számtáblák esetleges leszereléséhez igénybe vehető munkaerők 
biztosításáért.

5. A felülvizsgálattal kapcsolatos költségek a KPM Autófelügyelet 
költségvetésében vannak biztosítva. Ennek megfelelően az Autó
felügyelet gondoskodik a személyi és dologi kiadások folyósításá
ról, ide értve a jogi vizsgabiztosok díjazását is.
Az adminisztrátorokat az alkalmazási szerződésben megállapított 
havi díj illeti meg.
A jogi szakértők csoportvezetője minden hónap utolsó napján 
a KPM Autófelügyelet felé igazolni köteles az adminisztrátorok 
által végzett munkát a díjazás folyósítása céljából.
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A műszaki felülvizsgálat szervezése, a gépjárművek berendelése
1. Az országos gépjármű állománynak évenként kb. egyharmadát 

kell nemenkénti arányos bontásban felülvizsgálatra berendelni,
-  25- 30 km-es körzetből -  a telephely szerint legközelebbi 
felülvizsgáló állomásra. Ennek biztosítása érdekében a gépjármű 
nyilvántartásokat a felülvizsgáló állomások és a gépjármű üzem
bentartók lakhelye, illetve telephelye alapján fel kell térképezni. 
A feltérképezésről készült kimutatásokon a változásokat a napi 
félfogadások után folyamatosan vezetni kell. A gépjárművek 
nyilvántartólapjait a feltérképezés során szétválogatni nem sza
bad. Annak érdekében, hogy a felülvizsgálat alól gépjárművet 
kivonni ne lehessen:
-  azokat a forgalomból kivont gépjárműveket, amelyek felül

vizsgálatára kötelezettek, forgalomba helyezés előtt;
-  rendszámelvesztés bejelentése esetén pedig -  ha a gépjármű 

felülvizsgálatra kötelezett -  az új rendszám kiadásával egy
idejűleg

felülvizsgálatra kell rendelni.

2. Felülvizsgálatra való berendelés.
a) A gépjárművek első műszaki felülvizsgálata a rendőrhatóság 

által kibocsátott felhívás (berendelő határozat) alapján törté
nik. A felhívás kibocsátásáért a csoportvezető a felelős.
Felülvizsgálatra be kell rendelni minden olyan gépjárművet, 
amelynek forgalomba helyezésétől, vagy utolsó vizsgájának 
napjától 3 év már eltelt.
A berendeléseket vizsgalappal és az Autófelügyelet „Tájékoz- 
tató”-jával együtt, vétívvel úgy kell elpostázni, hogy azokat 
a gépjármű üzembentartók átlagosan 90 nappal a felülvizs
gálat időpontja előtt kézhez kapják.
A berendelő határozatok kiállításával egyidejűleg a gépjármű 
nyilvántartólapok második oldalára, -  a tulajdonjogot nem 
érintő változások bejegyzésére fenntartott helyre -  ceruzával 
fel kell jegyezni a felülvizsgálat időpontját.
Tájékoztató nélkül berendelő határozatot kiküldeni nem sza
bad. Szállítási vállalatok gépjárműveinek külön-külön tájé
koztatót kiadni nem szükséges, csak az igényelt mennyiséget 
kell részükre biztosítani.

■3

II.

Á B T L -4.2.-50-10/6/1968 /4 



b) A felülvizsgálatra való berendeléseknél a népgazdaság és az 
üzembentartók jogos érdekeit figyelembe kell venni és ezért 
például:

-  a mezőgazdasági üzemek, állami gazdaságok, termelőszö
vetkezetek gépjárműveit „holtszezonban” ;

-  a szállítási vállalatok gépjárműveit csúcsforgalmi időn 
kívül;

-  a motorkerékpárokat lehetőleg tavaszi, nyári időszakban 
kell felülvizsgálatra berendelni.

c) A szállítási vállalatok, valamint a nagy gépjárműparkkal ren
delkező más szervek gépjárműveinek felülvizsgálatra való 
berendelését az alábbiak szerint kell végrehajtani:
-  A felülvizsgálat szervezéséért felelős csoportvezető köteles 

rendszám szerint meghatározni azokat a gépjárműveket, 
melyeket a vállalatnak egy év alatt (pl.: 1968-ban) felül
vizsgálatra elő kell állítani és erről a vállalatot értesíteni.

-  Ezen gépjárművek felülvizsgálatának időpontjait, valamint 
azt, hogy egy-egy időpontban mennyi gépjárművet tudnak 
felülvizsgálatra előállítani -  a népgazdaság érdekeinek 
figyelembevételével -  a vállalattal egyetértésben kell 
meghatározni.
Az értesítésben fel kell szólítani a vállalatot, hogy a rend
szám szerint előírt gépjárművek felülvizsgálatának üte
mezését az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon 
belül írásban közölje a csoportvezetővel. Az ütemezés tar
talmazza a felülvizsgálatok időpontját és helyét, valamint 
a gépjárművek rendszámát.
Amennyiben a vállalat a felszólításnak a megadott határ
időn belül nem tesz eleget, úgy a vállalat gépkocsijait 
ugyanúgy határozattal kell felülvizsgálatra berendelni, 
mint más gépjárműveket. E következményre a vállalat 
figyelmét az értesítésben fel kell hívni.
Az állandó jelleggel vagy huzamosabb ideig nagy távol
ságra kihelyezett gépjárművek felülvizsgálatra -  a válla
lat (üzembentartó) indokolt kérésére -  a kihelyezés helye 
szerinti vizsgabizottsághoz is berendelhetők. A felülvizs
gálatról a vizsgalap (valamint a hatósági jelzések bevonását 
elrendelő határozat) BM példányának megküldésével kell 
értesíteni a telephely szerinti nyilvántartást.
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d) A  c) pontba tartozó gépjárművek kivételével a felülvizsgálatra 
való berendeléseket a II/1. pontban előírt kimutatások alapján 
kell ütemezni és végrehajtani.

e) A felülvizsgálatra a gépjárműveket óránkénti ütemezés szerint 
kell berendelni. A gépjárművek felülvizsgálatának időnormája 
általában:
gépkocsi 15 perc,
pótkocsi 10 perc, 
motorkerékpár 6 perc.
Figyelembe véve a felülvizsgálatokon valamilyen ok miatt 
meg nem jelenő gépjárművek számát is, egy-egy órára gép
kocsikból 6, pótkocsikból 9, motorkerékpárokból 15 db-ot kell 
berendelni.
A gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a BM Közle
kedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztály vezetője -  egyedi 
elbírálás alapján -  intézkedhet a berendelt gépjárművek 
számának növelése, illetve csökkentése érdekében.
A gépjárművek berendelésénél az időnormákon túl figyelembe 
kell venni, hogy:
-  a műszaki felülvizsgálat előtt forgalomból kivont;
-  a műszaki felülvizsgálaton alkalmatlannak minősített gép

járműveket az üzembentartók kérelmére
soron kívül (3 napon belül) felülvizsgálatra be kell osztani, 
továbbá, hogy az ideiglenesen alkalmasnak minősített gép
gépjárművek ismételt megvizsgálására kellő idő álljon a bi
zottságok rendelkezésére.
Az üzembentartó kérésére -  önkéntes jelentkezés alapján -  
a még be nem rendelt gépjárművet is a lehetőséghez képest 
soron kívül kell beosztani.

f) A felülvizsgálatra a gépjárművet a nyilvántartott üzemben
tartó vagy annak meghatalmazottja köteles előállítani.
Ha a meghatalmazott személy az üzembentartóval közös ház
tartásban élő férj, feleség, gyermek vagy szülő, írásbeli meg
hatalmazást követelni nem kell.
Ha a felülvizsgálaton a gépjármű megfelelt, de a meghatal
mazott személy az üzembentartótól meghatalmazással nem 
rendelkezik, vagy meghatalmazása van, de a meghatalmazáson 
az előírt illeték nincs leróva, és az illetéket valamilyen ok 
miatt a helyszínen leróni nem tudja, közölni kell a meghatal
mazottal, hogy másnap az illetékes nyilvántartónál mutassa 
be a szabályos meghatalmazást. A gépjármű forgalmi engedé-
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lyében a nyilvántartó a felülvizsgálat eredményét a meghatal
mazás benyújtása után vezetheti be.

g) A berendelő határozatokat -  „gépjármű műszaki felülvizsgá
lat iktatóív"-en -  3 példányban indigóval alszámosan kell 
iktatni.
A visszaérkezett vétívek alapján az iktatóíven meg kell je
lölni azokat a gépjárműveket, amelyek üzembentartói a be
rendelő határozatot átvették, és felülvizsgálat után a vétíveket 
az iktatóívek irattári példányához kell csatolni.
Az iktatóív három példányát, valamint a hatósági intézkedé
sekhez szükséges, körbélyegzővel ellátott nyomtatványokat, 
a Tárgykörözési Mutatót, stb. a jogi szakértő köteles a felül
vizsgálatra magával vinni.

III. 

Gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálata
1. A műszaki szakértők főbb feladatait a KPM az alábbiak szerint 

állapította meg:
a) A  felülvizsgálatra előállított gépjárművet a vizsgalapon fel

tüntetett adatok, valamint a forgalmi engedély adatai alapján 
azonosítja (gyártmány, típus, alváz-, motorszám -  kivéve a 
csere motorszámokat) és ellenőrzi, hogy az alváz- és motorszá
mokon eszközöltek-e változást (átütést, köszörülést stb.).

b) Azonosítás után műszaki szempontból ellenőrzi a gépjárművet. 
Megállapítja, hogy
-  a KRESZ előírásainak megfelel-e,
-  a közlekedés biztonsága szempontjából a közúti forgalom

ban részvételre alkalmas-e, vagy sem.
c) A  gépjármű vizsgalapon a felülvizsgálat díjának lerovását 

ellenőrzi.
d) A  felülvizsgálat eredménye alapján minősíti a gépjárművet 

és a vizsgalapot záradékolja.
A felülvizsgálat alkalmával a műszaki szakértő a gépjármű
veket háromféleképpen minősítheti:
-  alkalmas (a KRESZ előírásainak megfelel);
-  ideiglenesen alkalmas (a forgalom biztonságára közvetlenül 

nem kiható kisebb hiányosságok esetén);
-  alkalmatlan (a KRESZ előírásainak oly mértékben nem 

felel meg, hogy az a forgalom biztonságára közvetlen ve
szélyt jelent). 
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Az ideiglenesen alkalmasnak és az alkalmatlannak minősített 
gépjárművek vizsgalapjának mindkét példányára rávezeti a 
megállapított hiányosságokat. 

e) Az ideiglenesen alkalmasnak minősített és határidőn belül 
ismét bemutatott gépjárművön a műszaki szakértő csak a 
felülvizsgálaton rögzített hiányosságok kijavításának megtör
téntét ellenőrzi.

f) A felülvizsgálat befejezése után a gépjármű vizsgalapok és 
a szakértők által záradékolt iktatóív KPM példányát felter
jeszti a KPM Autófelügyeletéhez.

A jogi szakértők -  fegyelmi felelősségük terhe mellett -  az
alábbi feladatokat kötelesek végrehajtani:
a) A  felülvizsgálatra előállított gépjármű és az üzembentartó 

adatainak azonosítása a vizsgalapon és a forgalmi engedélyben
-  magántulajdonban levő gépjármű esetén a személyi igazol
ványban -  feltüntetett adatok alapján. (Gyártmány, típus, 
alváz- és motorszám -  kivéve a csere motorszámokat -  az 
üzembentartó neve, lakcíme, telephelye.) A Tárgykörözési 
Mutatóban a gépjármű esetleges körözésének ellenőrzése.

b) Adóköteles járműveknél az adóbevallási kötelezettség ellen
őrzése a gépjármű adólapja alapján.

c) Szavatossági biztosításra kötelezett gépjárműveknél a biztosí
tási díj befizetésének ellenőrzése.

d) A  felülvizsgálaton alkalmasnak minősített gépjárművek for
galmi engedélyébe az alkalmasság bejegyzése az erre a célra 
rendszeresített bélyegző használatával.

e) A  műszaki szakértő által ideiglenesen alkalmasnak minősített 
gépjárművek esetében a hiányosságokat, a bemutatás végső 
határnapját és helyét is feltüntető „Felhívás” elkészítése és 
átadása az üzembentartónak. A hiányosságok kijavítására 30 
nap határidőt kell adni. A felhívást a műszaki szakértővel is 
alá kell íratni. A felhívás átvételét az üzembentartóval a 
másodpéldány aláíratásával igazoltatni kell.

f) A  felülvizsgálaton műszaki vagy jogi szempontból alkalmat
lannak minősített gépjárművek hatósági jelzéseinek (forgalmi 
engedély, rendszámtábla) visszavonása. A hatósági jelzések 
visszavonására a helyszínen kell határozatot hozni. A határo
zat átvételét az üzembentartóval a másodpéldány aláíratásá
val igazoltatni kell. 
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A felülvizsgálaton alkalmatlannak minősített gépjárművek 
újabb forgalomba helyezését a gépjármű üzembentartójának 
a lakóhelye szerint illetékes közlekedésrendészeti hatóságtól 
kell kérnie.

g) A felülvizsgálat eredményének az iktatóív mindhárom pél
dányára való feljegyzése.
Alkalmasság esetén „M”, ideiglenes alkalmasság esetén a 
határnapot, alkalmatlanság esetén „A” betűjelzést kell a meg
felelő rovatba bejegyezni.
A felülvizsgálaton meg nem jelent gépjárműveknél az iktató
ív megjegyzés rovatába „nem jelent meg” szöveget kell be
jegyezni.
A gépjármű vizsgalapjának mindkét példányán a jogi szak
értő véleményére fenntartott rovatba kell a vizsga eredményét 
feltüntetni és azt záradékolni.

3. A felülvizsgálat alkalmával tapasztalt hiányosságok, szabályta
lanságok, vagy visszaélések esetén követendő eljárás.
a) Ha a gépjárművön levő alváz- vagy motorszám nem azonos 

a forgalmi engedélyben feltüntetett számokkal és az eltérés 
nyilvánvalóan elírás következménye lehet, vagy ha az üzem
bentartó a változást igazolni tudja és a gépjármű a felülvizs
gálaton alkalmasnak minősül, a jogi szakértőnek a forgalmi 
engedélybe be kell vezetnie a helyes alváz-, illetve motor
számot.
Motorblokk- vagy alvázcsere esetén a tulajdonjogot igazoló 
okiratot (számlát) csatolni kell a vizsgalap BM-példányához.
Az alváz-, illetve motorszám bejegyzését dátummal és alá
írással kell ellátni. Közvetlen a bejegyzés alatt kell feltün
tetni, hogy a felülvizsgálaton a gépjármű alkalmasnak minő
sült.
A forgalmi engedélyben eszközölt bejegyzést a vizsgalap 
mindkét példányán a jogi szakértő véleményezésére fenntar
tott rovatban és az iktató ív mindhárom példányának meg
jegyzés rovatában fel kell tüntetni.
A felülvizsgálaton ideiglenesen alkalmasnak, vagy alkalmat
lannak minősített gépjárművek esetében az üzembentartót fel 
kell szólítani, hogy az alváz-, illetve motorszám változást a 
területileg illetékes közlekedésrendészeti hatóságnál a bemu
tatás, illetve az újbóli felülvizsgálat előtt rendezze.
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b) Ha a gépjármű körözés alatt áll, továbbá ha az alvázszám, 
illetve motorszám olyan mértékben eltérő a forgalmi enge
délyben levő számtól, hogy ez adminisztratív tévedésből nem 
származhat, és a fődarab eredetét az üzembentartó igazolni 
nem tudja, vagy a szám nyilvánvalóan hamisított, átütött, 
reszelt, stb., a gépjárművet felül kell vizsgálni és a felülvizs
gálat eredményének megfelelően kell eljárni.
A felülvizsgálat befejezése után 48 órán belül a gépjármű 
üzembentartó lakóhelye szerint illetékes bűnügyi szervet a 
gépjárművel kapcsolatban észlelt rendellenességről írásban 
tájékoztatni kell, közölve a felülvizsgálaton megállapított azon 
tényeket, melyek alapján bűncselekmény elkövetése feltéte
lezhető.
A gépjármű hatósági jelzéseinek visszavonása, illetve meg
hagyása tárgyában a bűnügyi szerv vizsgálata alapján kell 
dönteni.

c) Ha a felülvizsgálaton megállapítást nyert, hogy a gépjármű 
tulajdonosában változás állt be és az átírást elmulasztották
-  függetlenül a műszaki felülvizsgálat eredményétől -  a 
gépjárművet jogi szempontból alkalmatlannak kell minősíteni. 
A hatósági jelzések visszavonását a KRESZ Függelék 14. cikk
1. pont b) alpontja alapján a helyszínen határozattal kell 
elrendelni.
A bevont hatósági jelzéseket csak az átírás megtörténte után 
szabad visszaadni. A műszaki alkalmasságot a forgalmi enge
délybe a hatósági jelzések visszaadásakor kell bejegyezni, és 
a nyilvántartásokon átvezetni.

d) Lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a felül
vizsgálat alkalmával az új lakcímet -  az előírt űrlap kitöltése 
után -  a forgalmi engedélybe és a gépjármű vizsgalap mind
két példányára be kell jegyezni az a) pontban foglaltak sze
rint. Amennyiben a lakcímváltozás bejegyzésének feltételei 
nincsenek meg (pl. illetékbélyeg hiány) és a gépjármű alkal
masnak minősült, fel kell szólítani az üzembentartót, hogy 
a lakcímváltozást a területileg illetékes közlekedési hatóság
nál rendezze. A felülvizsgálat eredményét csak a lakcím- 
változás bevezetése után szabad a forgalmi engedélybe be
jegyezni, az iktatóív irattári példánya alapján.

e) Átírás, az igazolt fődarabcsere és a lakcímváltozás bejelenté
sének elmulasztása miatt szabálysértési feljelentést kell tenni.
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f) Olyan esetekben, amikor az adófizetésre, vagy szavatossági 
biztosításra kötelezett gépjármű üzembentartója nem tudja 
igazolni, hogy kötelezettségének eleget tett-e, a gépjárművet 
felül kell vizsgálni. Az üzembentartóval a helyszínen ki kell 
töltetni az adóügyi szervek, illetve az Állami Biztosító érte
sítésére rendszeresített nyomtatványt. A kitöltött nyomtat
ványt 48 órán belül az illetékes szervhez kell továbbítani.

IV.

A felülvizsgálatok eredményének a nyilvántartásokon való
átvezetése

1. A felülvizsgálat után 48 órán belül a gépjármű vizsgalap rendőr
ségi példányát a nyilvántartólappal egyeztetni kell s az esetleges 
módosításokat vagy változásokat a nyilvántartólapon át kell ve
zetni. A nyilvántartólapra a felülvizsgálat eredményét -  az erre 
a célra rendszeresített bélyegzővel -  a tulajdonjogot nem érintő 
változások bejegyzésére fenntartott rovatba fel kell tüntetni.

2. A területi nyilvántartás egyeztetése után az iktatóív és a felül
vizsgált gépjárművek vizsgalapjainak rendőrségi példányát 48 
órán belül a BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztá
lyának fel kell terjeszteni.

3. A felülvizsgálatok eredményét a központi nyilvántartásban a 
nyilvántartólapokra az 1. pontban meghatározottak szerint be 
kell jegyezni.

4. Az iktatóívek harmadik példányát a visszaérkezett vétívekkel 
együtt irattárba kell helyezni, illetve ha az iktatóíven ideiglene
sen alkalmasnak minősített gépjármű van, határidőben kell 
kezelni.
A határidő letelte után a bemutatásra kötelezett gépjárművet a 
nyilvántartólapon ellenőrizni kell, hogy bemutatása megtör
tént-e. Ha az üzembentartó a bemutatásnak határidőre nem tett 
eleget, a hatósági jelzéseket a KRESZ Függelék 14. cikk 1. pont
c) alpontja alapján határozatilag vissza kell vonni.

5. Az időszakos műszaki felülvizsgálatok eredményét, illetve szám
adatait a „Közlekedésrendészeti Tevékenységi Jelentés” (félévi 
statisztika) 7. számú „gépjármű nyilvántartás” című táblázat 
16., 17., 18-as számú rovataiban -  a „műszaki felülvizsgálat 
iktatóív” -  alapján fel kell dolgozni.
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A felülvizsgálatokon ideiglenesen alkalmasnak minősített gép
járműveket alkalmatlannak kell a féléves statisztikában jelenteni.

6. A BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztálya a terü
leti közlekedési hatóságoktól beérkezett vizsgalapok alapján 
külön utasításomban meghatározott statisztikai adatgyűjtést 
végezzen.

V.

A felülvizsgálaton meg nem jelent gépjárművek 
üzembentartóival kapcsolatos eljárás

A felülvizsgálatok sikerének biztosítása, a gépjárműpark mű
szaki biztonságának növelése, valamint a jogi (rendészeti, nyilván
tartási) kérdések rendezése érdekében a felülvizsgálatokon való 
megjelenést minden törvényes eszközzel biztosítani kell. Ennek 
szem előtt tartásával a távolmaradókkal szemben az alábbiak sze
rint kell eljárni:

1. Ha a gépjármű üzembentartója a berendelő határozat kézhez
vétele után bejelenti, hogy a meghatározott időben a felülvizs
gálatra elfoglaltsága miatt nem tudja gépjárművét előállítani, 
kérésére csak korábbi időpontra lehet beosztani felülvizsgálatra.

2. Ha az üzembentartó valamilyen okból gépjárművét a felülvizs
gálatra nem tudja előállítani, kérheti a hatósági jelzések vissza
vonását. A kérelem alapján a hatósági jelzéseket vissza kell 
vonni és erről igazolást kell adni. Az igazoláson fel kell tüntetni, 
hogy a gépjármű csak a felülvizsgálat után helyezhető forga
lomba.

A forgalomból való kivonást a felülvizsgálatra berendelt gép
járművekről készített iktatóív mindhárom példányának meg
jegyzés rovatába be kell jegyezni. A gépjármű nyilvántartólapján 
a forgalomból kivonáson kívül fel kell tüntetni, hogy a gépjármű 
csak műszaki felülvizsgálat megtörténte után helyezhető forga
lomba.

3. Ha a gépjármű üzembentartója az előzőkben felsorolt lehetőségek 
egyikével sem él és a berendelő határozat átvétele ellenére gép
járművét a felülvizsgálatra nem állítja elő, a gépjármű hatósági 
jelzéseinek visszavonását el kell rendelni a KRESZ Függelék 
14. cikk 1. pont c) alpontja alapján.
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A hatósági jelzések beérkezéséig a határozatot határidőben kell 
kezelni, és csak a hatósági jelzések tényleges bevonása után 
szabad a nyilvántartáson átvezetni, valamint a BM Közlekedési 
Csoportfőnökség Igazgatási Osztályt és a KPM Autófelügyeletet 
értesíteni. Az ilyen gépjárműveket ismételten forgalomba he
lyezni csak műszaki felülvizsgálat után lehet.

4. Ha a szállítási vállalatok az általuk ütemezett időben a gépjár
művet felülvizsgálatra nem állítják elő, a hatósági jelzések 
visszavonását el kell rendelni. (A 3. pontban foglaltak szerint kell 
eljárni.)

5. Amennyiben a berendelő határozatot a gépjármű üzembentar
tója valamilyen oknál fogva nem veszi át, a következők szerint 
kell eljárni:

a) Ha a gépjármű üzembentartója a határozat kézbesítésekor 
külföldön vagy kórházban, stb. tartózkodik, a berendelést 30 
nap után meg kell ismételni.

b) A gépjármű üzembentartójának huzamosabb távolléte esetén 
ennek okát a nyilvántartólapra fel kell jegyezni. (Pl. 1968. 
XII. 1-ig külföldön tartózkodik.) Ezekről a gépjárművekről
-  rendszám szerint - .nyilvántartást kell vezetni és alkal
mas időpontban felülvizsgálatra ismét be kell rendelni.

c) Ha az üzembentartó megváltozott lakcíme ismeretlen, meg 
kell állapítani személyi adatait és ezek ismeretében a Köz
ponti Lakcímnyilvántartó Osztálynál az üzembentartó új lakó
helyét. Amennyiben az üzembentartó új lakóhelye más gép
járműnyilvántartás hatósági területén van, a nyilvántartó
lapot oda kell megküldeni.
A lakásváltozás bejelentésének elmulasztása miatt a gépjármű 
üzembentartója ellen -  az új lakóhely szerint illetékes köz
lekedési hatóság -  szabálysértési feljelentést köteles tenni.

6. Ha a nyilvántartott üzembentartó gépjárművét eladta, de az át
írást elmulasztotta és a berendelő határozat kézhezvétele után 
bejelenti a gépjármű eladását, egyben közli az új üzembentartó 
adatait, a gépjárművet felülvizsgálatra újból be kell rendelni 
azzal, hogy a felülvizsgálat előtt az átírást rendezni kell.
Amennyiben az új üzembentartó más nyilvántartás hatósági 
területén lakik, a gépjármű nyilvántartólapját meg kell küldeni 
az illetékes nyilvántartásnak.
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Az átírást elmulasztó több üzembentartó esetén a közbeeső 
üzembentartó útján kell a gépjármű tényleges tulajdonosát fel
deríteni. A tényleges üzembentartó megállapítása után a gép
járművet felülvizsgálatra be kell rendelni és egyidejűleg felszó
lítani, hogy a felülvizsgálat időpontjáig az átírást rendezze.
A mulasztást elkövető személyek ellen szabálysértési feljelen
tést kell tenni.

7. Ha a nyilvántartott üzembentartó gépjárművét eladta, de a tény
leges üzembentartó neve, lakóhelye ismeretlen, úgy a KRESZ 
Függelék 14. cikk 1. pont b) alpontja a l a p j á n  határozattal el kell 
rendelni a hatósági jelzések visszavonását.
A határozat végrehajtása érdekében az ismeretlen személy tulaj
donában levő gépjármű körözését el ke l l  rendelni. Az elrende
lésen fel kell tüntetni, hogy a gépjármű megtalálása esetén az 
intézkedő rendőr a hatósági jelzéseket a helyszínen vegye el és 
azokat a körözést elrendelő közlekedésrendészeti hatóságnak 
küldje meg.
A nyilvántartott üzembentar tó  ellen a körözés elrendelésével 
egyidejűleg, a tényleges üzem bentartó ellen pedig a gépjármű 
megtalálása után szabálysértési feljelentést kell tenni.

8. Az átírás rendezése után a gépjármű hatósági jelzéseit vissza kell 
adni és a gépjárművet műszaki felülvizsgálatra be kell rendelni.

9. A körözés elren delését és visszavonását a gépjármű nyilvántartó- 
lapjának „tulajdonjogot nem érintő változások” rovatába fel kell 
jegyezni. A körözés  elrendelés és visszavonás egy-egy példányát 
a BM Közle kedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztályhoz fel kell 
terjeszteni.

VI.

Fellebbezések elbírálása

A gépjárművek műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos határo
zatok ellen az 1957. évi IV. törvény szerint fellebbezésnek van 
helye. A fellebbezést a 2/1962. BM- KPM sz. együttes rendelet 
(KRESZ) 5. § (2) bekezdése alapján a megyei, illetőleg a budapesti 
rendőrfőkapitány bírálja el. A benyújtott fellebbezésnek halasztó 
hatálya nincs. A műszaki okok miatt visszavont hatósági jelzések 
ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása előtt a KPM Autófel
ügyelet vezetőjének állásfoglalását ki kell kérni.
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A fellebbezést a KPM Autófelügyelet vezetője állásfoglalása 
figyelembevételével kell elbírálni.

VII.

Felülvizsgálattal kapcsolatban forgalomból kivont, kitiltott, 
vagy bemutatásra kötelezett gépjárművekkel kapcsolatos

eljárás

1. Azt a gépjárművet, melynek hatósági jelzéseit a felülvizsgálat 
előtt kérelemre bevonták, illetve amely a felülvizsgálaton alkal
matlannak minősült, az üzembentartó forgalomba helyezés iránti 
kérelmére soron kívül -  lehetőleg 3 napon belül -  felülvizsgá
latra újból be kell osztani.

2. A felülvizsgálatokon való meg nem jelenés miatt forgalomból ki
tiltott gépjárművet az üzembentartó kérelme alapján újbóli 
felülvizsgálatra be kell ütemezni.
A felülvizsgálat időpontjáról és helyéről az üzembentartót -  
ugyanúgy, mintha első felülvizsgálatról lenne szó -  postán ki
küldött határozattal kell értesíteni. A határozathoz csatolni kell 
egy napig érvényes engedélyt is, hogy a gépjármű hatósági jel
zések nélkül a telephelytől a felülvizsgálat helyéig közlekedni 
tudjon.
Az ilyen gépjárműveket rendes vizsgára, vagy soronkívüli felül
vizsgálatra beosztani nem szabad.
Kivétel ez alól: ha előre nem látható elháríthatatlan akadály 
miatt nem jelent meg az üzembentartó gépjárművével a felül
vizsgálaton.
Pl.: a műszaki felülvizsgálatra előkészítés céljából javítóba adta 
gépjárművét és az a felülvizsgálat időpontjáig nem készült el, 
vagy közvetlenül a felülvizsgálat előtt törés vagy más olyan 
meghibásodás következett be, ami miatt a felülvizsgálatra nem 
tudta előállítani. . .  stb.
Ilyen esetekben, ha a felülvizsgálat időpontja után 48 órán belül 
az illetékes közlekedésrendészeti hatóságnál önként jelentkezik, 
a gépjárművet felülvizsgálatra -  a lehetőség szerint -  soron 
kívül be kell osztani. A felülvizsgálatig. -  kivéve ha 72 órán 
belül a gépjármű felülvizsgálatra beosztható -  a hatósági jelzé
seket be kell vonni, úgy kell tekinteni, mintha a bevonás az 
üzembentartó kérelmére történne.
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Olyan esetekben, amikor a gépjármű felülvizsgálatra való elő
állításában az üzembentartót akadályozó ok huzamosabb ideig 
tart (pl.: baleset, megbetegedés, külföldi, szolgálati út stb.) és 
ha a hitelt érdemlően igazolt ok megszűnésétől számított 48 órán 
belül kéri a gépjármű felülvizsgálatát, az előző bekezdésekben 
foglaltak szerint kell eljárni.

3. Ideiglenesen alkalmasnak minősített, bemutatásra kötelezett gép
jármű esetén:

a) Ha az üzembentartó a gépjármüvei a megadott határidőn belül 
bemutatási kötelezettségének eleget tesz és a felülvizsgálaton 
megállapított hiányosságokat megszüntette, a helyszínen a 
forgalmi engedélybe be kell jegyezni, hogy a felülvizsgálaton 
alkalmasnak minősült.

b) Ha az üzembentartó a megadott határidőn belül bemutatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, a 2. pontban leírtak szerint 
kell eljárni (úgy kell tekinteni, mintha a hatóság berendelése 
ellenére felülvizsgálaton nem jelent volna meg).

c) Ha az üzembentartó a megadott határidőn belül a gépjármű 
bemutatási kötelezettségének eleget tesz, de a felülvizsgálaton 
megállapított hiányosságokat nem szüntette meg, a gépjár
művet alkalmatlannak kell minősíteni.

d) Az a) és c) pontban foglalt esetekben a forgalmi rendszámot 
és az üzembentartó nevét az iktatóív mindhárom példányára 
be kell jegyezni, és a műszaki vizsgálat eredményét a meg
felelő rovatba be kell vezetni.
A műszaki szakértő a „Felhívás” nyomtatvány mindkét pél
dányát a gépjármű minősítésének megfelelően köteles zára
dékolni. Amennyiben a műszaki szakértő a gépjárművet alkal
matlannak minősíti, a hatósági jelzések visszavonására az 
előzőekben foglaltak szerint a helyszínen intézkedni kell.

4. A felülvizsgálatokon meg nem jelent, vagy a bemutatási kötele
zettségnek eleget nem tett járműveket soron kívül felülvizsgá
latra beosztani csak a BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazga
tási Osztály Vezetője engedélyével szabad.

5. A gépjármű üzembentartók részére forgalomba helyezési kérel
mük alapján, egynapos engedélyt kell kiadni, hogy a gépjármű
vel a telephelyről a vizsga helyéig közlekedhessenek.

ÁBTL - 4.2. - 50-10/6/1968 /16
15



VIII.

Jogi szakértők teljesítményének jelentése

A megyei (budapesti) csoportvezetők a jogi szakértők által vég
zett felülvizsgálatokról minden hónapban díjelszámolás céljából 
„Jogi szakértő teljesítmény” kimutatást kötelesek három példányban 
vezetni.

A kimutatás rovatait a felülvizsgálatok befejezése után 48 órán 
belül kell az ellenőrzött gépjármű vizsgalapok BM-példányai alap
ján kitölteni.

A csoportvezetők kötelesek minden hó 5-ig a kimutatás egy pél
dányát a BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztályának 
felterjeszteni, egy példányt a KPM Autófelügyeletnek megküldeni, 
a harmadik példányt az irattárban megőrizni. 

IX.

Felhívom a megyei, (budapesti) rendőrfőkapitányságok Vezető
jének Rendőri (Közbiztonsági) Helyettesét, hogy utasításomban fog
laltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizzék, illetve a közlekedés- 
rendészeti osztályok vezetőivel ellenőriztessék.

A BM Közlekedési Csoportfőnökség Igazgatási Osztály Vezetője 
utasításomban foglalt feladatok gyakorlati végrehajtására a jogi 
szakértőket részletesen igazítsa el.

Jelen utasításom megjelenése napján lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálatával kap
csolatban korábban kiadott csoportfőnöki és osztályvezetői utasí
tások hatályukat vesztik.

Ladvánszky Károly r. ezredes 
csoportfőnök

A kiadmány hiteléül:
Hornok János r. őrgy. 

ügyk. csop. vez.

Felterjesztem: Miniszterhelyettes Elvtársnak 
Készült: 1200 példányban.
Kapják: elosztó szerint

Felelős kiadó: BM Közlekedési Csoportfőnökség vezetője 
680758 -  Pénzjegynyom da, Budapest -  Felelős vezető: Kern e r Alajos

ÁBTL - 4.2. - 50-10/6/1968 /1 7


