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I N T É Z K E D É S E  

egyes közúti közlekedési igazgatási kérdésekről.

Budapest, 1979. augusztus hó 2l-n.

A gépjárművezető-képzésről és vizsgáztatásról szóló 2/1969. 
/II.27./ KPM számú rendelet módositásáról rendelkező 9/1979. 
/V.16./ KPM számú rendelet /a továbbiakban: KPM R./, a mozgás
sérültek gépjármüvei történő várakozását elősegítő KPM intéz
kedés, valamint a személygépkocsik forgalmának korlátozásával 
kapcsolatos állásfoglalás végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t .

1. A KPM R. 1. § /2/ bekezdésével, valamint a 2. § /!/ bekez
désével kapcsolatos eljárás:

a./ a Budapesti Közlekedési Vállalat által szervezett
autóbuszvezetői tanfolyam elvégzése után sikeres vizs
gát tett személy vezetői engedélyét MD M járműkategóri
ára - ha a 20. életévét betöltötte - érvényesíteni kell;

b./ más vállalat által szervezett autóbuezvezetői tanfolyam 
elvégzése után vizsgázott személy továbbra is csak a 
21. életéve betöltése után kaphat "D" kategóriára 
érvényesitett vezetői engedélyt;

c./ a legfeljebb IP azemAly befogadóképességű autóbusz 
vezetésére jogositó gépjárművezetői vizsgát tett személy 
vezetői engedélyét >éD*' járműkategóriára kell érvénye^ 
siteni és a vezetői engedély hivat a l o ^ fejLj^egyzések 
rovatába, valamint a nyilvántartó kartonra fel kell 
jegyeznij]

o
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"A "O'* kategória csak 12 személy be f og a dók épe s s ég ü 
autóbusz belföldön történő vezetésére jogosit."

d./ a legfeljebb 25 személy befogadóképességű autóbusz
vezetésére jogosító vizsgát tett személy vezetői cngedé- 
1 yéT~7Tj^D" járműkategóriára kell~~e~rvünyesiteni és a hiva- 
ta los f el -jegyzése k rovatába, va í a m int a nyilván tar t ó 
kartonra is fel kell jegyezni ;]

"A "D" kategória csak 25 személy befogadóképességű 
aÜToBüsz be Ív o IcTon történő vezet és ere jogosit,"

0./ a 12, illetvo 25 személy befogadóképességű autóbusz 
vezotéséro jogosító vezetői engedélyt csak a 21. élet
évét betöltött személy kaphat;

f./ amennyiben a c./ vagy d./pont szerinti "ü" kategóriával 
rendelkező személy a későbbiek során teljes értékű
"D" kategóriájú vizsgát tesz a vezetői engedélyt ki 
kell cserélni és a nyilvántartó kartonon a korlátozást 
t ö rö1n i kell;

g./ ha a c./ pont szerinti vezetői engedéllyel rendelkező 
személy a későbbiek során d./pont szerinti vizsgát 
tesz a vezetői engedélyben és a nyilvántartó kartonon 
az előző bejegyzés érvénytelenítéso mellett az uj kor
látozást kell bevezetni*

Mozgássérültek várakozási kérelme tárgyában a Közlekedés- 
és Postaügyi Minisztérium által készitett átirat másolati 
példányát megküldöm azzal, hogy közúti ellenőrzések során 
az abban foglaltak figyelembevételével kell eljárni.

A személygépkocsik forgalmának egyes kérdéseiről szóló 
2/1979. /I.20./ MT számú rendelet végrehajtásáról rendelkező 

£3/1979./ számú intézkedésem 1, pontja a következő i . , és 
kT/áTpőntokkal egészül ki:

1./ a d./pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni nlyan 
személygépkocsi esetében, melyet az Állami Biztositó 
értesítése alapján a rendőrhatóság totálkár miatt
a forgalomból kivont és ezt a tényt a forgalmi engedély
be bevezette. Az ilyen szeméygépkocsi szabadon értékesít-, 
he tő;

k./ amennyiben a totálkárös személygépkocsit felújították 
és ismét forgalomba helyezték - az első forgalomba 
helyezéstől számított 3 éven belül - az üzembentartói 
jog átírását csak a d./ pontban foglaltaknak megfelelően 
lehet végrehajtani.

A KPM Autófelügyelet a Fővárosi Autótaxi Vállalat részére 
engedélyezte, hogy a zárt technológiás rendszerbe bevont
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taxi személygépkocsikon az első szélvédő helyett a hátsó 
szélvédőüvegen helyezték el az "É" jelű határidőjelző 
cimkét•
Közúti ellenőrzés során a fentiek figyelembevételével kell 
eljárni.

5, Az intézkedés a kiadása napján lép hatályba.

Tóth Ferenc r. ezredes
 az országos rendőrfőkapitány 

közbiztonsági és közlekedési helyettese

Készült: 23 pld-ban
Kapufáin BM ORFK KETO 1 db.

BM ORFK II. Csf. Titk. 1 db.
II-l Oszt. 1 db.
II-2 Oszt. 1 db.
II-3 Oszt. 1 db. 

BM Adatfeldolg. Csf. Lakcim és
Közl. Nyilv. Oszt. 1 db.
UPK 1 db. 
Valamennyi megyei /budapesti/
rendőrfőkapitány közb.helyettese 1-1 db.
Irattár 1 db,
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