
BM ORSZÁGOS RENDŐ R-FŐKAPITÁNYSÁG 
II. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám : 50-14/3/1979.

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 
Közbiztonsági és Közlekedési Helyettesének 

3/1979. számú

I N T É Z K E D É S E

a személygépkocsik forgalmának egyes kérdéseiről szóló 
2/1979. /I. 20,/ MT számú rendeletnek a rendőrhatósági közút:/, 
közlekedési igazgatási eljárás során történő végrehajtaéáröl.

A személygépkocsik forgalmának egyes kérdéseiről szóló 
2/1979. /I. 20./ I1T számú rendeletnek a továbbiakban: R,/ 
a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási eljárás 
során történő végrehajtására kiadom az alábbi

a./ az 1/1976, /I, 10./ Bl-i számú rendelet 9. § /.'!./ fje kér
désében meghatározott üzembentartói jogosultság 
másra történő átszállásának bejelentésének esetén
- az egyéb feltételek megléte mellett - a személy- 
gépkocsi első forgalomba helyezésének időpontját 
is vizsgálni ke11;

b./ az R. hatálya alá tartozó uj személygépkocsinak kell 
tekinteni azt n személygépkocsit, amelyet az ehre 
kijelölt állami vállalat tói /MERKÚR, KüNSUMÉ.X Ajándék- 
autó szolgáját, ÜTI -II'.KA/ vásároltak és az első for
galomba helyezése óta a rendelet hatályba lépéséig 
három év nem telt el, illetőleg azt a személ.ygépkócs.M: , 
amelyet a rendelőt hat-álybalépése után vásárolnak, 
amig az első forgalomba helyezés napjától a három év
Le nem telik;

c./ az R. hatálya a húron éves időtartamon belül kitérjed 
nem csak. az első, h n i va] \mennyi üzéiiib :i' i ;
jog .átszállásra is, függetlenül attól, hogy az előző
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i n t é z k e d é s t

1. Az R. 1. § /!/ bekezdéséh
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üzembentartó a személygépkocsit a 3 éven belül az erre 
kijelölt állami vállalattól újként, vagy használtként, 
illetőleg magánszemélytől vásárolta;

d#/az ilyen személygépkocsi üzembentartói jogának át Írására 
tehát csak akkor kerülhet sor, ha az uj üzembentartó a 
személygépkocsit a belkereskedelmi miniszter által kije
lölt gazdálkodó szervtől, vagy annak közvetítésével vásá
rolta ;

e,/ a belkereskedelmi miniszter által kijelölt gazdálkodó 
szervnek kell tekinteni a MERKÚR Vállalat Használt Személy
gépkocsi Kereskedelmi Egységeit, a HUNGAROSZERVIZ Szövet
kezetét, a debreceni Autójavító Szövetkezetet, a 
gyöngyösi Autó- és Motorkerékpárjavító Szövetkezetét,
a keszthelyi Vasipari- és Gépjárműjavító Szövetkezetet;

f,/ a d./pont rendelkezését nem kell alkalmazni az olyan 
személygépkocsira, amelyről hitelt érdemlő módon megálló-

_ pitható, hogy az első forgalomba helyezése előtt külföldön
vásárolták;

g,/ amennyiben az üzembentartói jog át Írását kérő ügyfelék
a személygépkocsi eladására vonatkozó adás-vételi szerző
dést az R# hatálybalépése előtt kötötték meg, és a szerző- 
déskötés napjától 15 nap nem telt el, az üzembentartói 
jogot az R. hatálybalépése után is át kell irni;

h,/ a g./pontban meghatározott időponton túl az R, hatályba
lépése előtt kötött adás-vételi szerződés alapján 
üzembentartói jogot át it ni csak abban az esetben lehet, 
ha az uj üzembentartó hitelt érdemlően igazolja, hogy
az üzembentartói jog változást rendkívüli akadályoztatása 
miatt nem tudta bejelenteni és azt meghatalmazó1t ja 
vagy képviselője utján sem tudta teljesíteni,

2. Az R, 1, g /?./ bekezdéséhez:

a./ a z R, alkalmazása szempontjából közeli hozzátartozónak 
kell tekinteni
- a házas társat,
- az egyeneságbeli rokont,
- az örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeket,
.- az örökbefogadó-, mostoha és nevelőszülőt,
- a testvért;

b./ az üzembentartói jog átírásához a közelihozzátartozói 
viszony igazolására - amennyiben azt az ügyfelek személyi 
igazolványából tisztázni nem tudják - az 'előző és az uj 
üzembentartó által a büntetőjogi felelősség tudatában 
tett együttes nyilatkozat fogadható el; =• •

c./ az ügyfeleket figyelmeztetni kell, hogy a közeli hozzá
tartozói viszonyuk igazolására tett nyilatkozatuk magán
okiratnak tekintendő, és a valótlan állítás a Dtk, 222.
?J~ábn ütköző bűncselekményt valósítja meg;
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d./ a b#/pontbon meghatározott üzembentartói jog átírása
végett - a közeli hozzátartozói viszony igazolása céljá
ból - az előző és az uj üzembentartónak a rendőrhatóság^ 
nál együttesen kell megjelenniük;

e„/ a közeli hozzátartozói, házasság felbontási, tulajdonos- 
társi, örökösi, vagy OTP nyeremény jogcímen megszerzett 
személygépkocsi újbóli eladása esetében, amennyiben 
az első forgalomba helyezés napjától számított 3 é v  még 
nem telt el, az uj üzembentartóra is vonatkozik az R,
1# § /■■/ bekezdése*

3, Az ií, hatálybalépése után a 11/1966, /VI, 29,/ FM számú 
rendelet 43/A, § /?./ bekezdésében foglalt 10 % - o g  okirati

. illetéket lerovatni nem kell*

4, Az intézkedés az R. kihirdetése napján lép hatályba, s ezzel 
egyidejűleg az országos rendőrfőkapitány közbiztonsági és 
közlekedési helyettesének (3/ 1 9 7 8 , számú intézkedése 6, pont. j 
ha t á 1 yá t veszti, **

sH 'Ot{  vi iC^<- !' t n e t j-
Tóth Ferenc r. ezredes 

/országos rendőrfőkapitány 
közbizto nsági és közlekedési helyettese
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Melléklet AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY Közbiztonsági és 
Közlekedési helyettesének 3/1979. számú in té;zk edésé h|z;

A Minisztertahács
2/1979. /I.20. / számú rendelete 

a személygépkocsik forgalmának egyes kérdéseiről

1. §

/!/ Az erre kijelölt állami vállalattól /továbbiakban t 
vállalat/ vásárolt uj személygépkocsi tulajdonjogát a válla
lattól való átvételtől számított három éven belül csak a 
belkereskedő1mi miniszter által kijelölt gazdálkodó szerve
zetre vagy annak közvetítésével lehet átruházni.

/2/ Az /!/ bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznij 
ha a tulajdonos a személygépkocsit

a,/ a közeli hozzátartozója /Ptk. 685, 5 b/pont/
y w,y

b./ a házasság felbontása esetén a vagyonközösség 
megszüntetése érdekében volt házastársa, illet:-!- 
leg a közös tulajdon megszüntetése érdekében a
iulai donostárs

)re Ldedeniti el*

/ V  A kijelölt gazdálkodó szervezet a felajánlott személy
gépkocsit köteles megvásárolni vagy bizományi értékesítésre 
átvenni. A vételár nem haladhatja meg az azonos tiplié# ü j 
személygépkocsira megállapított fogyasztói ár összegét.

/!/ A vállalattal uj személygépkocsi vásárlására kötött 
szerződés vételár előlegét a vásárló a fogyasztói ár 50 ,'ó~ára 
kiegészítheti vagy a szerződéstől elállhat. Ha a vásá«ríó a Vé
telét előleget 1979, november 3ü-ig nem egészíti ki, a vállalat 
a s ze rződé s t ő 1 e 3. á 11,
/2/ Az / ! /  bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a vál
lalat a szerződés teljesítését az 1979, évre vállalta,

3. ;
.Xiz  ii i a id  a la  t .: I, i li l é •«. m p  j ;n l ú p  ha t. a 1 vhn /  - ^


