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Belső használatra!

Szám: 50—15/8 1984.

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 

HELYETTESÉNEK 
8/1984. számú 

I N T É Z K E D É S E

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási 
ügyintézés szabályozásáról

Budapest, 1984. évi július hó 12-én.

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás szervezeti módo
sításáról szóló 19/1982. számú belügym iniszteri parancs végre
hajtására vonatkozó 13/1982. számú belügym iniszter-helyettesi 
intézkedés 9. pontjának megfelelően, a rendőrhatósági közúti 
közlekedési igazgatási ügyintézés szabályozására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási feladatok el
látására kinevezett ügyintézők és az e m unkával megbízott 
állomány ügyintézési feladatait ezen intézkedésben és m el
lékletében m eghatározottak szerint végezze.
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2. Az intézkedés rendelkezéseit az é rin te tt személyi állom ány
nak 1984. október 31-ig oktatni kell. Az oktatás m egszerve
zésére a BM ORFK Közlekedési Osztály vezetője intézkedjen.

3. Az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

TÓTH FERENC s. k.,
r. vezérőrnagy

az országos rendőr-főkapitány 
közbiztonsági és közlekedési 

helyettese

Készült: 250 példányban. 
K apják: elosztó szerint.

— 2 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /3



M ellék let a  8 1984. BM O RFK  K özb. és K özl . h.i in tézk .-hez

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás

a) első fokon: a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Bu
dapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) 
Közlekedésrendészetének.

b) másodfokon: a megyei rendőr-főkapitányság közbizton
sági és közlekedési osztályának, Budapesten a BRFK 
vezetője közbiztonsági helyettesének

hatáskörébe tartozik.

2. Eljárásra az a rendőrhatóság illetékes, amelynek területén 
az ügyfél állandó lakóhelye (székhelye, telephelye) van, 
vagy ahol az ügyfél ideiglenes bejelentésének tartam a a 
három hónapot meghaladja.

Gépjárm ű adás-vétele esetén a tulajdonjog átírására az el
adó és a vevő lakóhelye (székhelye, telephelye) szerinti 
rendőrhatóság is illetékes. Az eladó lakóhelye szerint ille
tékes rendőrhatóságon kell az á tírást elvégezni, am ennyi
ben a személyesen m egjelent ügyfelek (eladó és vevő) azt 
együttesen kérik.

II.
JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSA 

ÉS VISSZAVONÁSA

Vezetői engedélyek kiadása

3. A vezetői engedély kiadásának feltétele — többek között — 
a gépjárm űvezetői vizsga letétele, az egészségügyi és köz- 
biztonsági alkalmasság, illetve m eghatározott esetekben a 
pályaalkalmasság. Ezzel kapcsolatban az alábbiak szerint 
kell eljárni:
a) a gépjárm űvezetői vizsga igazolásaként a Járm űvezetői 

Vizsgabizottság (a továbbiakban: Vizsgabizottság) által
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kiállított okm ányokat (a továbbiakban: vizsgalap) lehet 
elfogadni,

b) a Vizsgabizottság a vizsgalapokat listával küldi meg a 
vizsgázó lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságnak, 
melynek második példányán — a vizsgalapok m eglété
nek ellenőrzése, az adatok egyeztetése után — az átvé
telt aláírással és bélyegzővel igazolni kell,

c) a Vizsgabizottság által m egküldött vizsgalapoknak ta r
talm azniuk kell
— a vizsgázó személy adatait, személyi számát,
— a vizsga igazolását (a vizsga dátuma, aláírás, bélyeg

zőlenyomat és annak a kategóriának a megjelölése, 
amelyre a vizsga szólt),

— a gépjárm űvezetők egészségi vizsgálatával megbízott 
orvos által igazolt alkalmasságot,

— ha a jogszabály előírja, a pályaalkalmassági vizsgálat 
(a továbbiakban: PÁV) eredm ényét,

— a közbiztonsági alkalmasságra vonatkozó, a vizsgázó 
által k itöltött és aláírt nyilatkozatot,

— a c) pontban felsorolt adatokat tartalm azó vizsgalap
hoz még 1 db 20 Ft-os illetékbélyeget és 1 db 4X 4- 
es igazolványképet is csatolni kell.

4. A 3. pontban felsoroltak m eglétét a vezetői engedély kiál
lítása előtt ellenőrizni kell:
a) ha a vizsgalapon az egészségi alkalmasságra vagy a pá

lyaalkalm asságra nézve hiányosság mutatkozik, a vizs
galapot á tira tta l — a hiányosság feltüntetésével — a 
Vizsgabizottságnak vissza kell küldeni,

b) ha a személyi adatokban van hiányosság vagy az ille
tékbélyeg, illetve az igazolványkép hiányzik és a vizs
gázó a vezetői e n g d é ly é r t  a rendőrhatóságnál 8 napon 
belül nem jelentkezik, őt meghívóval értesíteni kell és 
egyben fel kell szólítani a hiány pótlására,

c) ha az ügyfél a m eghívásra nem jelenik meg, a vizsga
lapot 30 nap után  irattározni kell,

d) ha a vizsgalap közbiztonsági alkalmasságra vonatkozó 
nyilatkozati része olyan adatokat tartalm az, amelynek
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kapcsán a közbiztonsági alkalm atlanság gyanúja m erül
het fel, a nyilatkozatot ellenőrizni kell és a közbizton
sági alkalm atlanság tényleges fennállása esetén a vezetői 
engedély kiadását meg kell tagadni,

e) a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat 
(5., 6/f, 7., 8., 9. pont) el kell végezni, de a vezetői en
gedélyt a 66. pontban foglaltak szerint vissza kell vonni,

f) az ügyfél kérésére a közbiztonsági alkalm atlanság m eg
szűnése után, ha a vizsga időpontjától számítva egy év 
még nem te lt el, a vezetői engedélyt ki kell adni. ha 
egy évnél több idő te lt el, a kérelmezőt új vizsgára kell 
utasítani,

g) am ennyiben az ügyfél az új vizsga letételét igazolja, 
bevont vezetői engedélyét ki kell adni. A vizsgalapra rá 
kell vezetni a régi vezetői engedély számát, a rendőrha
tósági feljegyzések rovatban rögzíteni kell az új vizs
gára kötelezés okát, igazoltatni kell a vezetői engedély 
átvételét.
A kiadás tényét a régi vezetői engedély számának fel
tüntetésével felhasználási ívre fel kell vezetni és a m e
gyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési 
osztályán (továbbiakban: Osztály) keresztül meg kell 
küldeni a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoport- 
főnökség Lakcím és Közlekedési N yilvántartó Osztályá
nak (továbbiakban: Nyilvántartó),

h) am ennyiben az ügyfél a visszavonás okának megszűné
se után vezetői engedélyéért vagy az új vizsga igazolá
sával nem jelentkezik, a vezetői engedélyt öt év u tán 
az iktatóív számára és a m egküldés okára hivatkozással 
fel kell terjeszteni [64/h) pont],

i) ha — tévedés vagy bárm ely más okból — a vizsgázó a 
vizsga letételekor, vagy a vizsgalapnak a rendőrha
tósághoz történő m egérkezésének időpontjáig a jog
szabályban előírt é letkort még nem töltötte be. a veze
tői engedélyt vissza kell tartani, és csak az előírt életkor 
betöltése u tán  lehet azt kiadni.

5. A vezetői engedély kiállításakor az alábbiak szerint kell
eljárni:
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a) a vezetői engedélyt vegyszalagos írógéppel kell kitöl
teni,

b) az igazolványképet ragasztással kell rögzíteni,

c) a vezetői engedély érvényességi idejét az első érvénye
sítő rovatba kell bevezetni és aláírással, bélyegzőlenyo
m attal kell ellátni,

d) a hivatalos feljegyzések rovatába kell bejegyezni
— az egészségi alkalmassági csoportot (pl.: eü. alk.: 1-es 

csoportú),
— az egészségi korlátozásokat (pl.: szemüveggel vezet

het),
— pályaalkalmasságot (pl.: PÁV I. kat.),
— a mezőgazdasági vontató vezetésére szóló jogosultsá

got, (amennyiben az "F" kategória rovatban m ár 
nincs hely a bejegyzésre),

— a "D" járm űkategória egyidejű érvényesítése m ellett 
a 12 vagy 25 személyes autóbusz vezetésére való jo
gosultságot és az ezzel kapcsolatos korlátozást kell 
bevezetni.

"A "D" kategória csak 12 (25) személy befoga
dóképességű autóbusz belföldön történő vezeté
sére jogosít,"

e) a vezetői engedélyt a vizsgának megfelelő járm űkategó
riá t tartalm azó rovatban aláírással és bélyegzőlenyomat
tal kell érvényesíteni, a vizsga dátum ának egyidejű be
jegyzése mellett,

f) az " F" járm űkategóriában a különleges járm űvek veze
tői jogosultságánál a vizsga kategóriáját (pl.: Klgs: 1-es 
csoport) kell bejegyezni, a vizsga dátum át pedig a be
jegyzés mellé kell feljegyezni,

g) a vezetői engedélyt kitöltése u tán a rendszeresített m ű
anyagtokban úgy kell elhelyezni, hogy a tok összehaj
tása u tán  az első külső oldalán a "Vezetői engedély" 
felirat, a hátsó külső oldalon pedig az érvényesítő rovat
sor legyen látható, m ajd a személyi adatokat és a járm ű- 
kategóriákat tartalm azó oldalt felül a rendszeresített fó
liahegesztő géppel le kell zárni.
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6. A vezetői engedély kiadása az alábbiak szerint történjen:

a) a vezetői engedélyt lehetőleg postán, ajánlott levélként 
kell az ügyfeleknek megküldeni,

b) ha az ügyfél a rendőrhatóságnál a vezetői engedély á t
vétele végett személyesen megjelenik, azt részére ki 
kell adni, és az átvételt a vizsgalapon vele igazoltatni 
kell,

c) a vezetői engedélyt m eghatalm azott is átveheti,

d) m eghatalm azásként a meghatalmazó és m eghatalm azott 
személyi adatait, személyi igazolványának szám át ta r
talmazó, 20 Ft-os illetékbélyeggel ellátott, két tanú ál
tal aláírt írásos nyilatkozatot lehet elfogadni;
az illetékbélyeget érvényteleníteni kell. Az okiraton a 
tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni,

e) közvetlen hozzátartozó (apa, anya, gyermek, férj, fele
ség) által m eghatalm azottként történő átvétel esetén a 
személyi igazolvány bem utatása is elegendő,

f) a vezetői engedély kiadásának díjaként leró tt 20 F t é r
tékű illetékbélyeget a vizsgalapra kell felragasztani és 
ott érvényteleníteni kell.

7. A vezetői engedélyről egy példányban nyilvántartó  lapot 
kell kiállítani és a kiadás tényét fel kell vezetni a Felhasz
nálási ívre.

8. A kiadott vezetői engedély számát a vizsgalapra is rá kell 
vezetni.

9. A nyilvántartó  kartonokat, a vizsgalapokat, a Felhaszná
lási ív első példányát — annak betelte u tán  — és az ügy
ben keletkezett egyéb iratokat a vezetői engedélyt kiállító 
rendőrhatóság küldje meg az Osztálynak. Az Osztály a fel
terjeszte tt anyagot ellenőrizze, m ajd 15 napon belül küldje 
meg a Nyilvántartónak.

10. A Művelődési M inisztérium és a Közlekedési M inisztérium 
megegyezése alapján egyes iskolák az iskolai képzés ke
retében gépjárm űvezetői oktatást is adnak a tanulóiknak. 
Ezen iskolák rendtartása szerint a tanulók a vezetői en-
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gedélyt csak az érettségi bizonyítvánnyal együtt kaphat
ják kézhez.

Az iskolák által szervezett gépjárm űvezetői tanfolyam on 
vizsgázott személyek vezetői engedélyének kiállításakor 
az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a sikeres vizsgát igazoló vizsgalapok alapján — ha az 

egyéb feltételek fennállnak — a vezetői engedélyeket 
ki kell állítani, m ajd azokat — a tanulók nevét, lakcí
m ét és a k iállíto tt vezetői engedély szám át is tartalm a
zó — listával á t kell adni az iskola m egbízottjának.

b) a megbízott az átvételt a lista második példányán alá
írásával és az iskola bélyegzőjének lenyom atával köte
les elismerni,

c) am ennyiben valam ely feltétel — pl. életkor — hiány
zik a vezetői engedélyt vissza kell tartan i és csak akkor 
szabad kiadni, ha a h iányt pótolják vagy a feltétel tel
jesül,

d) ha a tanuló valam ilyen oknál fogva nem tesz érettségi 
vizsgát, az iskola az á tve tt vezetői engedélyt köteles 
visszaadni a kiállító rendőrhatóságnak,

e) a rendőrhatóság a d) pont szerint visszaadott vezetői 
engedélyt érvénytelenítse és a Felhasználási ív számá
ra hivatkozással küldje meg a Nyilvántartónak, a vizs
galapot pedig küldje vissza a Vizsgabizottságnak.

Járművezetői igazolványok kiadása

11. A járm űvezetői igazolványok kiadására a vezetői engedé
lyek kiadására vonatkozó szabályok vonatkoznak az aláb
bi kivétellel:
a) a sikeres vizsga igazolásaként a Vizsgabizottság által 

kiállíto tt vizsgalapot lehet elfogadni.

12. A kiadott járm űvezetői igazolványok számát a vizsgalapra 
rá kell vezetni.

13. A kiadott járm űvezetői igazolványról ké t példányban nyil
vántartó  karton t kell kiállítani és a kiadás tényét fel kell 
vezetni a Felhasználási ívre, a továbbiakban pedig a 9. 
pontban írtak  szerint kell eljárni.
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Ideiglenes vezetői engedély  kiadása

14. Ideiglenes vezetői engedélyt az alábbi esetekben és érvé
nyességi időre lehet kiadni:
a) ha a vezetői engedély elveszett vagy megrongálódott, 30 

nap időtartam ra,

b) külföldi hatóság által k iadott vezetői engedély cseréje 
esetén, ha a vezetői engedély nem felel meg az 1/1976. 
(I. 10.) BM számú rendelet (a továbbiakban: R) 1. sz. 
m ellékletében m egadott m intának. 6 hónapi időtar
tamra.

15. Az ideiglenes vezetői engedély kiadásához — a 14. pont
ban m eghatározott esetekben — az alábbi feltételek meg
léte szükséges:

a) gépjárm űvezetésre való egészségi alkalmasságának az 
A. 3510—265/N. számú nyom tatványon történő orvosi 
igazolása.

b) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké
relem,

c) 20 Ft-os illetékbélyeg.

16. Kellő indok alapján — a vezetői engedély elvesztése vagy 
megrongálódása esetén — az ideiglenes vezetői engedély 
kiadásától el lehet tekinteni, és — priorálás u tán — azon
nal az állandó vezetői engedélyt lehet kiadni.

17. Az id e ig len es  vezetői engedély kiadását a Felhasználási 
ívre fel kell vezetni, m ajd a 15. pont b) alpont szerinti 
adatlapon az ügyféllel az átvételt igazoltatni kell. A Fel
használási ívet — annak betelte u tán — és az adatlapokat 
irattározni kell.

18. Tanuló vezetői engedély kiadásának feltételei "B" járm ű- 
kategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére:

a) sikeres "közlekedési ism eretek" vizsga igazolása a Vizs
gabizottság részéről,
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b) a hozzátartozói kapcsolat igazolása. [Hozzátartozó az 1/ 
1983. (VII. 6.) KM számú rendelet szerint a házastárs. 
egyeneságbeli rokon, testvér],

c) annak igazolása, hogy az oktató (hozzátartozó) legalább 
három éve rendelkezik „B” kategóriára érvényes gép- 
járm űvezetői engedéllyel és vezetői engedélye érvényes,

d) 20 Ft-os értékű illetékbélyeg.
e) a 18/a) pont szerinti "közlekedési ism eretek" vizsga he

lyett a Vizsgabizottság által kiállított vizsgára jelent
kezési igazolást kell m egkérni attól, a k i:
— autom ata sebességváltóval felszerelt gépkocsi veze

tésére korlátozott vezetői engedélyét mechanikus 
tengelykapcsolóval és sebességváltóval felszerelt 
gépkocsi vezetésére kívánja kiterjeszteni,

— m int mozgássérült, m eghatározott járm ű vezetésére 
jogosító érvényes vezetői engedélyét más — de 
ugyanabba a járm űkategóriába ("B") tartozó — jár
mű vezetésére kívánja kiterjeszteni.

19. Tanuló vezetői engedély kiadásának feltételei "D" járm ű-
kategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére:
a) legfeljebb 12 személy befogadóképességű autóbusz ve

zetése esetén:
— sikeres „közlekedési ism eretek” vizsga igazolása a 

Vizsgabizottság részéről,
— "B" járm űkategóriára érvényes vezetői engedély a 

tanuló részéről,
— legalább három  éve "D" járm űkategóriára érvényes 

vezetői engedély az oktató részéről,
— 20 F t értékű illetékbélyeg,

b) legfeljebb 25 személy befogadó képességű autóbusz ve
zetése esetén:
— sikeres „közlekedési ism eretek” vizsga igazolása a 

Vizsgabizottság részéről,
— "C" járm űkategóriára érvényes vezetői engedély a 

tanuló részéről,
— legalább három éve "D" járm űkategóriára érvényes 

vezetői engedély az oktató részéről,
— 20 F t értékű illetékbélyeg.
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A tanuló vezetői engedély első oldalán szereplő "személy- 
gépkocsi vezetésére" felírást át kell húzni, helyette be kell 
jegyezni: 12 (25) személy befogadóképességű autóbusz ve
zetésére. A bejegyzést le kell bélyegezni.

20. Tanuló vezetői engedély kiadásának feltételei "A" járm ű- 
kategóriába tartozó gépjárm ű vezetésére:

a) sikeres vizsga igazolása „közlekedési ism eretek” tan 
tárgyból és a „vezetési gyakorlat” járm űkezelési részé
ből,

b) 20 Ft értékű illetékbélyeg.

21. A 18. és 19. pont szerinti tanuló vezetői engedélyt 6 hónapi 
időtartam ra kell kiállítani. Ez az időtartam  egy alkalommal 
kellő indok alapján 20 F t értékű illetékbélyeg benyújtása 
m ellett 3 hónappal meghosszabbítható. A m eghosszabbítást 
a Hivatalos feljegyzések rovatba kell bejegyezni. Ide kell 
felragasztani az illetékbélyeget is, am it érvényteleníteni 
kell.

22. Közúton járm űvezetés tanulására csak olyan járm ű hasz
nálható, am elyet: [1/1983. (VII. 6.) KM számú R. 7—8. §]
a) "B" és "C" járm űkategóriába tartozó járm ű esetén az 

oktató által kezelhető üzemi fékberendezésre ható pót- 
fékpedállal és az oktató részére két darab visszapillantó 
tükörrel,

b) "D" járm űkategóriába tartozó járm ű esetén az oktató 
részére két darab visszapillantó tükörrel,

c) a segédmotoros kerékpárt és a m otorkerékpárt kivéve 
valam ennyi járm ű esetén fehér alapszínű, 20 cm m a
gasságú, 3 cm vonalvastagságú, elölről és hátulról egy
arán t jól látható, egy vagy két darab nyom tatott "T" 
betű t ábrázoló 25X25 cm oldalm éretű táblával szerel
tek fel,

d) m otorkerékpáron a tanuló vezető a közúti forgalomban 
elől-hátul "T" betűvel megjelölt tanulóm ellényt köte
les viselni,

e) a járm ű felszerelésére, illetőleg a tanuló vezetőre vonat
kozó előírásokat a tanuló vezetői engedély kiadásakor 
ism ertetni kell.
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A tanuló vezetői engedély kiadásának tényét a Felhaszná
lási ívre fel kell vezetni, m ajd az engedély átvételét a Fel
használási íven igazoltatni kell. A Felhasználási ívet be
telte után irattározni kell.

23. A 20. pont szerinti tanuló vezetői engedélyeket — a rend
őrhatóság megbízása alapján — a Vizsgabizottság adja ki 
a jelentkezőknek, ezért az előre aláírt és bélyegzőlenyo
m attal ellátott tanuló vezetői engedélyeket, valam int a da
rabszámnak megfelelő Felhasználási íveket részükre át kell 
adni.

24. A Vizsgabizottság a tanuló vezetői engedélyekről a Fel
használási ívvel számol el.

25. A betelt Felhasználási íveket a kiadó rendőrhatóság ira ttá
rozza.

Nemzetközi vezetői engedély kiadása

26. A nemzetközi vezetői engedély kiadásához az alábbi fel
tételek szükségesek:

a) érvényes vezetői engedély, 

b) 1 db 4X 4-es igazolványkép,

c) 20 Ft értékű illetékbélyeg,

d) k itö ltö tt adatlap vagy az abban szereplő adatokat ta r
talmazó kérelem.

27. A nemzetközi vezetői engedélyt a m agyar vezetői engedély 
érvényességi idejére, de legfeljebb 3 évre lehet érvénye
síteni. Á tvételét a tulajdonossal az adatlapon kell igazol
tatni.

28. Külföldön (kiküldetésben) tartózkodó m agyar állampolgár 
részére nemzetközi vezetői engedély az alábbi feltételek 
m ellett adható ki:

a) az érvényes vezetői engedély fénym ásolata vagy a hazai 
gépjárm űvezetők felülvizsgálatára jogosult orvos igazo
lása az egészségi alkalmasságról,
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b) 1 db 4X 4-es igazolványkép és 20 Ft értékű illetékbé
lyeg,

c) a kiküldő szerv igazolása a kint-tartózkodásról.

29. A 28. pontban kiadott nemzetközi vezetői engedélyt a BM 
ORFK Közlekedési Osztályához kell felterjeszteni a külföl
dön tartózkodó személy részére történő továbbítás végett. 
Állami vállalatok, szövetkezetek, intézm ények külföldön 
tartózkodó dolgozói részére k iállíto tt nemzetközi vezetői 
engedélyt a vállalat, szövetkezet, intézmény kérelm ére — 
az átvétel igazolásával — részükre is ki lehet adni.

30. A nemzetközi vezető i engedély kiadásának tényét a Fel
használási ívre fel kell vezetni, m ajd azt — betelte u tán — 
a kiadó szervnél irattározni kell.

Vezetői engedély elvesztése, megrongálódása

31. Vezetői engedély elvesztése esetén a következők szerint 
kell eljárni:
a) ideiglenes vezetői engedélyt kell kiadni (14— 17. pont),
b) ha az elveszett vezetői engedélyt az ideiglenes vezetői 

engedély érvényességi idején belül nem szolgáltatják 
be, priorálás u tán új vezetői engedélyt kell kiadni.

32. Az új vezetői engedély kiadásához az alábbiak szüksége
sek:

a) az egészségi alkalmasság orvosi m egállapításának iga
zolása, (az ideiglenes vezetői engedély kiadásához be
nyú jto tt igazolás),

b) 1 db 4X 4-es igazolványkép és 20 Ft értékű illetékbé
lyeg,

c) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké
relem.

33. Tartósan külföldön tartózkodó m agyar vagy külföldi ál
lam polgár által külföldön elvesztett m agyar vezetői enge
dély pótlása esetén az alábbiakat kell megkövetelni:
a) egészségi alkalmasság orvosi igazolása,
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b) 1 db 4X 4-es igazolványkép.

c) 1 db 20 F t értékű illetékbélyeg.

d) adatlap, vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké
relem.

34. A 33. pont szerint kiadott vezetői engedélyt a 29. pontban 
foglaltaknak megfelelően kell továbbítani.

35. Az elveszett vezetői engedély helyett új vezetői engedély 
kiadásakor az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a N yilvántartónál ellenőrizni kell a vezetői engedély 

meglétét,

b) ha az állampolgár által az adatlapra felvezetett kategó
riák nem egyeznek meg a N yilvántartó adataival, az 
állampolgártól a vizsgabizonyítvány bem utatását kell 
kérni, és annak alapján kell a vezetői engedélyt kiál
lítani.

c) ha a vizsgabizonyítványt bem utatni nem tudja, az új 
vezetői engedélyt a N yilvántartó adatai alapján kell ki
állítani.

36. A kiadott és az elveszett vezetői engedély sorszám át az 
adatlapra fel kell vezetni, m ajd az á tvételt — aláírással — 
igazoltatni kell. A 32. pont b) alpontjában írt illetékbé
lyeget is az adatlapra kell felragasztani, m ajd érvénytele
níteni kell.

37. M egrongálódott vezetői engedély helyett új vezetői enge
dély kiadása esetén az elveszett vezetői engedéllyel kap
csolatos szabályok szerint kell eljárni az alábbiak kivéte
lével:
a) ideiglenes vezetői engedélyt kiadni csak akkor kell, ha 

azonnali priorálásra nincs mód,

b) ha a megrongálódott vezetői engedélybe bejegyzett ka
tegóriák nem egyeznek meg a N yilvántartó adataival 
— am ennyiben a kategória bejegyzésére vonatkozóan 
hamisítás gyanúja nem m erült fel — a vezetői enge
délybe levő bejegyzést kell elfogadni és az új vezetői 
engedélyt annak megfelelően kell kiállítani.
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Egyéb esetekben a 35/b) pont szerint kell eljárni,

c) ha a megrongálódott vezetői engedélyből az egészségi 
alkalmasság ideje m egállapítható, külön orvosi igazolást 
megkövetelni nem kell, hanem  annak alapján kell az 
új vezetői engedély érvényességi idejét bejegyezni,

d) a b) alpont szerinti kiadáskor a N yilvántartót a kategó
riákban levő eltérésről értesíteni kell. Az értesítés ta r
talmazza az érvényesített kategóriákat és a vizsgaidő- 
pontokat is.

38. Az elveszett vagy megrongálódott vezetői engedély helyett 
kiadott vezetői engedély sorszámát a Felhasználási ívre fel 
kell vezetni, m ajd az ügyben keletkezett iratokat — a 
m egrongálódott vezetői engedéllyel együtt — a 9. pontnak 
megfelelően kell továbbítani.

Betelt vezetői engedély cseréje

39. A betelt vezetői engedély cseréjéhez az alábbi feltételek 
szükségesek:

a) a gépjárm űvezetésre való egészségi alkalmasság orvosi 
igazolása,

b) 1 db 4X 4-es igazolványkép, 20 Ft értékű illetékbélyeg,

c) kitö ltö tt adatlap vagy az abban szereplő adatokat ta r
talmazó kérelem.

40. Ha a kicserélendő vezetői engedélyből vagy vizsgabizo
nyítványból a gépjárm űvezetői vizsgák dátum a m egálla
pítható, az új vezetői engedélyt azonnal ki kell adni.

41. Am ennyiben a vizsgadátum  nem állapítható meg és a 
N yilvántartóval való azonnali egyeztetésre nincs lehető
ség: a vezetői engedély érvényességét a Hivatalos feljegy
zések rovatába egy hónapi időtartam m al meg kell hos
szabbítani. Ezen időtartam  alatt az egyeztetést — telefo
non vagy kérdőjeggyel — végre kell hajtani, m ajd a ha
táridő leteltekor az új vezetői engedélyt ki kell adni, az 
ideiglenes vezetői engedélyt pedig el kell venni.
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42. Ha a betelt vezetői engedély és a N yilvántartóban szerep
lő adatok a járm űkategóriák tekintetében nem egyeznek 
meg, a továbbiakban a 37. pont b) és d) alpontja szerint 
kell eljárni.

43. Az ügyfelek által k itö ltö tt adatlapra a kiadott és betelt 
vezetői engedély szám át fel kell vezetni.

44. A vezetői engedély cseréjével kapcsolatos további eljárásra 
a 38. pont előírásai az irányadók.

Külföldi vezetői engedély cseréje

45. A R. 1. számú m ellékletében feltün te te tt m intának meg
felelő külföldi vezetői engedély cseréjéhez az alábbiak 
szükségesek:
a) 1 db 4X 4-es igazolványkép, 20 Ft értékű illetékbélyeg.
b) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké

relem.

46. A 45. pont szerinti vezetői engedélyt a külföldi vezetői en
gedély érvényességi idejének megfelelő érvényességgel 
kell kiállítani, ha az időtartam  a vezetői engedélyből meg
állapítható.

47. Am ennyiben a külföldi vezetői engedély érvényességi időt 
nem tartalm az vagy az nem állapítható meg, a m agyar ve
zetői engedélyt egy évre kell érvényesíteni. A vezetői en
gedély kiadása előtt a N yilvántartóban ellenőriztetni kell. 
hogy az ügyfél nem rendelkezik-e m ár m agyar vezetői en
gedéllyel.

48. A m agyar vezetői engedély kiállításakor a külföldi vezetői 
engedélyt be kell vonni és azt érvénytelenítés nélkül:
a) külföldi állampolgár esetén a vezetői engedélyt kiállító 

szervnél irattározni kell,
b) m agyar állampolgár esetén pedig fel kell terjeszteni a 

Nyilvántartónak.

49. Az ügyfél által beadott adatlapra rá kell vezetni a kiadott 
vezetői engedély számát, rá  kell ragasztani és érvénytele
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níteni kell az illetékbélyeget, m ajd a vezetői engedély á t
vételét aláírással igazoltatni kell.

50. Ha a külföldi vezetői engedélyből m egállapítható, hogy az 
állásvállalásra is jogosít ("C" , "D" , "E" vagy "F " járm ű- 
kategória megléte vagy az állásvállalásra jogosító bejegy
zés stb.) és az ügyfél kéri a m agyar vezetői engedélyt — a 
megfelelő PÁV kategória megszerzése u tán — az állásvál
lalásra jogosító bejegyzéssel kell kiállítani.

51. Ha a vezetői engedély cseréjét kérő ügyfél nem ta r t igényt 
az állásvállalásra jogosító bejegyzésre, a m agyar vezetői 
engedélyt csak azokra a kategóriákra kell kiállítani, m e
lyek megszerzésének a PÁV alkalmasság nem előfeltétele. 
Ilyen esetben az ügyfelet írásban nyilatkoztatni kell a ka
tegória lemondásáról.

52. A 45. pont szerinti külföldi vezetői engedély cseréjének 
nem előfeltétele az egészségi alkalmasság igazolása, ezért 
az 50. pont szerinti cserénél a 2-es csoportú orvosi alkal

masságot megszerezni nem kell.

53. A külföldi vezetői engedély cseréje utáni eljárásban a 7. 
és 9. pontban írtak az irányadók.

54. A R. 1. sz. m ellékletében m egadott m intának nem meg
felelő, külföldi hatóság által k iállíto tt vezetői engedély cse
réjéhez az alábbiak szükségesek:

a) csere iránti kérelem, 20 Ft értékű illetékbélyeg,

b) a külföldi vezetői engedély és annak hiteles fordítása,

c) a gépjárm űvezetésre való egészségi alkalmasság orvosi 
igazolása,

d) állásvállalásra jogosító vezetői engedélynél a megfelelő 
PÁV kategória igazolása.

55. Az 54. pont a) alpontja szerinti kérelem alapján ki kell 
adni — az állásvállalásra nem jogosító vezetői engedély 
cseréje esetén a közlekedésrendészeti vizsgára — az állás
vállalásra jogosító vezetői engedély cseréje esetén a tan 
folyam mentes vizsgára bocsátási engedélyt (az engedélye
zést a vizsgalapra kell rávezetni), és ezzel egyidejűleg a
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külföldi vezetői engedélyt és annak hiteles fordítását be 
kell vonni.

56. Ha az ügyfél kéri, az 55. pontban írt engedéllyel együtt ré 
szére ideiglenes vezetői engedélyt (14— 15. pont) kell ki
adni.

57. Sikeres vizsga esetén ki kell adni a m agyar vezetői enge
délyt.

58. A m agyar vezetői engedély kiadása utáni eljárásban a 7— 
9. és a 48. pontban írtak  az irányadók.

Lassú jármű, segédmotoros-kerékpár vezetői, 
állati erővel vont jármű hajtói igazolvány

59. A lassú járm ű, segédm otoros-kerékpár vezetői, állati erő
vel vont járm ű hajtói igazolványokat az illetékes Já rm ű
vezetői Vizsgabizottságok adják ki.

Soron kívüli egészségi vizsgálat elrendelése

60. A soron kívüli egészségi vizsgálat elrendelésekor az aláb
biak szerint kell eljárni:

a) a soron kívüli egészségi vizsgálatot három példányos 
határozattal kell elrendelni, és az első példányt az ügy
félnek kell megküldeni,

b) ha a határozat ellen az ügyfél fellebbezést jelent be, (50 
F t illetékbélyeg) azt — az 1981. évi I. tv. előírásainak 
megfelelően — az ügyben keletkezett iratokkal együtt 
elbírálásra jogosult másodfokú rendőrhatóságnak kell 
felterjeszteni,

c) a másodfokú rendőrhatóság vizsgálja meg a fellebbe
zésben foglaltakat és döntését négy példányban készített 
határozatban hozza meg.

d) ha a másodfokú határozatban a fellebbezést elutasítot
ta, annak három  példányát az ügyben keletkezett ira
tokkal együtt küldje meg az első fokú rendőrhatóság
nak, a negyedik példányt pedig irattározza,
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e) az első fokú rendőrhatóság a másodfokú határozat első 
példányát küldje meg a fellebbezést benyújtó ügyfél
nek, a második példányt — az első fokú határozat egy 
példányával együtt — átiratta l az ügyfél állandó lakó
helye szerint illetékes II. fokú Orvosi Bizottságnak küld
je meg, a harm adik példányt pedig tegye irattárba,

f) ha a másodfokú rendőrhatóság a fellebbezésnek helyt 
adott, határozatát három példányban készítse el, két 
példányát az ügyben keletkezett iratokkal együtt küldje 
meg az első fokú rendőrhatóságnak, harm adik példá
nyát irattározza,

g) az első fokú rendőrhatóság a másodfokú határozat első 
példányát küldje meg az ügyfélnek, a másik példányt 
pedig tegye irattárba,

gy) ha az ügyfél nem je len te tt be fellebbezést, a jogerőre 
em elkedett első fokú határozat egy példányát á tiratta l 
az e) alpont szerinti egészségügyi szervnek kell m egkül
deni,

h) ha az egészségügyi hatóság az elrendelő rendőrhatósá
got arról értesíti, hogy az ügyfél a vizsgálaton nem je
lent meg, őt a rendőrhatóságnál történő m egjelenésre 
fel kell szólítani,

i) am ennyiben a meghívóra beérkező ügyfél a vizsgálaton 
való megjelenés elm ulasztását igazolja (pl. nem tartóz
kodott a lakásán, nem kapta meg az egészségügyi ható
ság értesítését stb.), fel kell szólítani a vizsgálaton való 
mielőbbi megjelenésre,

j) ha az elm aradást igazolni nem tudja, vezetői engedé
lyét érvényteleníteni kell („gépjárm ű vezetésére egész
ségileg alkalm atlan”), m ajd azt részére vissza kell adni,

k) ha az ügyfél az orvosi vizsgálaton m egjelent és ott al
kalm atlannak találták, az egészségügyi hatóság értesíté
sének megérkezése után, részére m eghívót kell küldeni 
és vezetői engedélyét a j) pontnak megfelelően érvény
teleníteni kell,

l) ha az orvosi vizsgálat az ügyfelet korlátozásokkal talál
ta alkalmasnak a járm űvezetésre, és az első fokú egész
ségügyi hatóság döntése jogerőre emelkedett, az egész
ségügyi hatóság értesítése alapján ezt a tény t a vezetői 
engedélybe be kell vezetni,
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m) az első fokú egészségügyi hatóság döntése ellen be
nyú jto tt fellebbezés alapján folytatott másodfokú eljá
rás során a másodfokú egészségügyi szerv döntését az 
ügyfél vezetői engedélyébe bevezeti és erről a soron kí
vüli orvosi vizsgálatot elrendelő rendőrhatóságot érte
síti,

n) a másodfokú egészségügyi hatóság döntése alapján az 
l) alpontnak megfelelően kell eljárni akkor, ha a ható
ság a korlátozásokat a vezetői engedélybe bárm ely ok 
m iatt nem tudta bevezetni.

o) az ügyfél értesítését a k) alpontnak megfelelően kell el
végezni,

p) a k)—m) alpont szerinti bejegyzésről a rendőrhatóság 
egy példányban állítson ki értesítőt, vezesse fel az Ik
tató ívre, m ajd az első példányát betelte után — az 
ügyre vonatkozó iratokkal együtt — küldje meg az Osz
tálynak,

r) az Osztály az iratokat ellenőrizze, majd 15 napon belül 
küldje meg a Nyilvántartónak.

61. A pályaalkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás:
a) a Pályaalkalm asság Vizsgáló Intézet értesítése alapján 

az ügyfél vezetői engedélyének hivatalos feljegyzések 
rovatába a megfelelő kategóriát be kell jegyezni,

b) ha a gépjárművezető a pályaalkalmassági vizsgálaton a 
gépjárm űvezetésre alkalm atlanná vált, a Pályaalkalm as
ság Vizsgáló Intézet értesítése alapján vezetői engedé
lyét érvényteleníteni kell ("gépjárm űvezetésre PÁV 
szempontból alkalm atlan" ),

c) a pályaalkalmassági vélem ény megérkezése u tán az 
ügyfelet m eghívóval kell felszólítani a rendőrhatóság
nál történő megjelenésre,

d) a vezetői engedély érvénytelenítéséről, illetve a PÁV 
kategória bejegyzéséről egy példányban értesítőt kell 
kiállítani, azt az Iktató ívre fel kell vezetni, m ajd az 
Iktató ív első példányát, annak betelte u tán az ügyben 
keletkezett iratokkal együtt fel kell terjeszteni az Osz
tályra,

e) az Osztály a továbbiakban a 60. pont r) pontja szerint 
járjon el.
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62. Az egészségi alkalm atlanság vagy PÁV alkalm atlanság 
m iatt érvénytelen ített vezetői engedélyt — az alkalmasság 
igazolása u tán — ki kell cserélni.

A cseréhez az alábbiak szükségesek:
a) 1 db 4X 4-es igazolványkép, 20 F t értékű illetékbélyeg,
b) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké

relem.

63. A 62. pont szerinti csere utáni eljárásra a 36. és 38. pont
ban írtak az irányadók.

Vezetői engedély kötelező visszavonása

64. Az intézkedő rendőr által a helyszínen, — érvénytelenség
m iatt — elvett vezetői engedély visszavonásával kapcsola
tos eljárás:
a) a rendőr által felterjesztett vezetői engedélyt és a je 

lentést 15 napra határidőbe kell tenni,
b) am ennyiben az ügyfél az orvosi igazolást nem m utatja  

be a határidő letelte u tán  három példányban készült ha
tározatban el kell rendelni a vezetői engedély visszavo
nását,

c) a határozatban visszavonási időként az "alkalm atlanság
időtartam ára" szöveget kell feltüntetni,

d) a határozat első példányát meg kell küldeni az ügyfél
nek, a másod- és harm ad példányt pedig a fellebbezési 
időre határidőbe kell tenni.

e) ha az ügyfél a határozat ellen fellebbezést ny ú jt be, 
(50 Ft értékű illetékbélyeggel) az ügyiratot a fellebbe
zés elbírálása végett a másodfokú rendőrhatóságnak 
fel kell terjeszteni. Az illetékbélyeget a fellebbezésre 
kell felragasztani és érvényteleníteni kell,

f) a másodfokú rendőrhatóság vizsgálja meg a fellebbezés
ben foglaltakat és döntését négy példányban készített 
határozatban hozza meg,

g) ha a másodfokú rendőrhatóság a fellebbezést elutasí
to tta  a határozat három példányát az ügyben keletke
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zett iratokkal együtt küldje meg az első fokú rendőri 
szervnek, a negyedik példányt pedig tegye irattárba,

h) az első fokú rendőri szerv a másodfokú határozat első 
példányát küldje meg az ügyfélnek, a második példányt 
vezesse fel az Iktató ívre, m ajd annak az első példányát 
az első és másodfokú határozat egy példányával terjes
sze fel az Osztályra, a harm adik példányt az ügyben ke
letkezett iratokkal irattározza,

i) az Osztály az Iktató ívet és a hozzá csatolt anyagokat 
küldje meg a Nyilvántartónak,

j) ha a másodfokú határozat a fellebbezésnek helyt adott, 
a továbbiakban a 60. pont f)—g) alpontjai szerint kell 
eljárni.

k) ha az ügyfél nem fellebbezett, a jogerős határozat egy 
példányát az Iktató ív első példányával együtt meg kell 
küldeni az Osztálynak,

l) az Osztály a felterjesztett anyagokat ellenőrizze, m ajd 
15 napon belül küldje meg a Nyilvántartónak.

65. A közbiztonsági alkalm atlanság m iatti visszavonás esetén
követendő eljárás:
a) a R. 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában felsorolt bűn- 

cselekmények esetén a vezetői engedély visszavonásáról 
három példányban határozatot kell hozni,

b) az a) pont szerinti határozatban a visszavonás kezdő 
időpontjaként a bírói ítélet jogerőre emelkedésének 
napját fel kell tüntetni, időtartam aként pedig az "alkal
m atlanság időtartam áig" m eghatározást kell alkalmazni,

c) az a)—b) pontok szerint kell eljárni akkor is, ha az al
kalm atlanság a büntetés letöltése után, de az al
kalm atlanság időtartam án belül ju t a rendőrhatóság tu 
domására,

d) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 64. pont
d)—l) alpontjai az irányadók.

66. A R. 3. §-a (6) bekezdésének c) pontja esetén követendő
eljárás:
a) a jogerős bírói ítélet, illetve a III. sz. m ellékbüntetési 

lap alapján három  példányban határozatot kell hozni a 
vezetői engedély visszavonásáról,
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b) a visszavonás kezdő időpontja és időtartam a tek in teté
ben a bírói ítélet az irányadó,

c) ha a vezetői engedélyt a rendőrhatóság a jogerős bírói 
ítéletig m ár visszavonta, de a bírói ítélet a beszámítás
ról nem rendelkezik, az illetékes ügyészen keresztül az 
ítélet kiegészítését kell kezdeményezni, és az újabb ha
tározat m eghozatalát fel kell függeszteni,

d) a visszavonást elrendelő határozat meghozatala u tán kö
vetendő eljárás tekintetében a 64. pont d)—l) alpontjai 
az irányadók.

67. A R. 3. §-a (6) bekezdésének d) pontja esetén követendő 
eljárás:
a) a kényszergyógykezelést, az alkoholisták kényszergyó

gyítását, vagy az alkoholisták kötelező intézeti gyógy
kezelését elrendelő jogerős bírói ítélet vagy államigaz
gatási határozat alapján a vezetői engedélyt határoza
tilag vissza kell vonni,

b) a vezetői engedély visszavonását elrendelő határozat
ban a visszavonás kezdő időpontjaként a bírói ítélet 
vagy az államigazgatási határozat jogerőre emelkedé
sének nap já t kell feltün tetn i időtartam aként pedig az 
"alkalm atlanság időtartam ára" m eghatározást kell alkal
mazni,

c) a b) alpont szerint kell eljárni akkor is, ha a visszavo
násra indokul szolgáló ítélet vagy határozat később — 
de az alkalm atlansági időn belül — ju t a rendőrhatóság 
tudomására,

d) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 64. pont
d)—l) alpontjai az irányadók.

68. A R. 3. §-a (6) bekezdésének f) pontjában m eghatározott 
esetben a 67. pont szerint kell eljárni.

69. A R. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja kötelezővé teszi a 
vezetői engedély visszavonását, ha a gépjárművezető ellen 
a közúti közlekedés körében segítségnyújtás elmulasztása, 
közúti veszélyeztetés, közúton történő ittas járm űvezetés, 
közúton járm űvezetés tilto tt átengedése m iatt büntetőel
járás indult.
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Az ezzel kapcsolatos eljárás:

a) a büntetőeljárást indító nyomozóhatóság a vezetői en
gedély visszavonására jogosult rendőrhatóságnak — a 
gyanúsítás közlése u tán — küldje meg a vezetői enge
dély visszavonásáról szóló javaslatát,

b) ha a helyszíni intézkedés során a járm űvezetőtől a ve
zetői engedélyt elvették, a vezetői engedélyt és az a) 
alpontban rögzített javaslatot az elvétel időpontjától 
számítva huszonöt napon belül kell a visszavonásra jo
gosult rendőrhatósághoz továbbítani.

c) am ennyiben a vezetői engedély elvétele a helyszíni in
tézkedéssel egyidőben nem tö rtén t meg, a nyomozás so
rán  az eljárást lefolytató szerv m ár nem jogosult a ve
zetői engedély elvételére, ezért ilyen esetben csak a 
visszavonási javaslatot kell a vezetői engedély vissza
vonására jogosult rendőrhatóságnak megküldeni,

d) a visszavonásra jogosult rendőrhatóság a javaslat meg
érkezésétől szám ított öt napon belül határozatilag ren
delje el a vezetői engedély visszavonását,

e) am ennyiben a javaslat hiányos, úgy rövid úton — lehe
tőleg telefonon — kell az illetékes nyomozóhatóságot a 
hiány pótlására felszólítani,

f) a vezetői engedély visszavonásának kezdő időpontjaként 
— a helyszínen elvett vezetői engedély esetén — a 
helyszíni elvétel időpontját kell feltüntetni, időtartam á
nak m eghatározásaként pedig a "büntetőeljárás jogerős 
befejezéséig" kifejezést kell alkalmazni,

g) am ennyiben a vezetői engedély elvételére nem a hely
színen, hanem a közlekedési igazgatási eljárásban ke
rül sor, a visszavonás kezdő időpontjaként az elvétel 
napját kell feltüntetni, időtartam a tekintetében pedig 
az f) alpont szerint kell eljárni,

h) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 64. pont 
d)—l) alpontjai az irányadók, azzal a különbséggel, hogy 
a határozat egy példányát — a bűnügyi iratokhoz való 
csatolás végett — a javaslatot tevő nyomozó szervnek is 
meg kell küldeni,

i) a h) alpont szerinti megküldés a határozat jogerőre 
emelkedése előtt is m egtörténhet.
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70. A R. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a rendőr- 
hatóság a vezetői engedélyt köteles visszavonni, ha a já r
művezető ellen ittas vezetés m iatt szabálysértési eljárás 
indult. Az ezzel kapcsolatos eljárás:

a) a szabálysértés m ia tt intézkedő és a feljelentést m eg
tevő rendőrhatóság a vezetői engedély visszavonására 
jogosult rendőrhatóságnak küldje meg a feljelentés egy 
példányát, valam int a javaslatot a vezetői engedély 
visszavonására,

b) am ennyiben a vezetői engedély elvételére is sorkerült 
a helyszíni intézkedés során, azt a jelentéssel és a ja 
vaslattal együtt fel kell terjeszteni az a) alpont sze
rin ti rendőrhatóságnak,

c) a vezetői engedély visszavonását határozattal kell el
rendelni, a visszavonás kezdő időpontjaként a helyszíni 
elvétel napját, ha ez nem tö rtén t meg a vezetői enge
dély leadásának napját kell feltüntetni, időtartam aként 
pedig "a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig" 
m eghatározást kell alkalmazni.

d) a határozat meghozatala utáni eljárást a 64. pont d)—l) 
alpontjaiban foglaltak szerint kell lefolytatni, azzal a 
különbséggel, hogy a határozat egy példányát a sza
bálysértési eljárást lefolytató rendőrhatóságnak is meg 
kell küldeni,

e) a d) alpont szerinti megküldésre a határozat jogerőre 
emelkedése előtt is sor kerülhet.

71. A R. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja esetén követendő 
eljárás:
a) a vezetői engedély visszavonására a nyomozóhatóság ja

vaslata esetén — büntetőeljárás indítása —, vagy bírói 
ítélet alapján kerülhet sor,

b) a vezetői engedélyt határozatilag kell visszavonni és a 
határozat indoklásának — a Btk. megfelelő §-ára h ivat
kozással — az elkövetett cselekm ényt is tartalm aznia 
kell,

c) a visszavonás kezdő időpontja — helyszíni elvétel ese
tén az elvétel napja — egyébként a vezetői engedély 
leadásának napja,

— 25 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /26



d) ha a büntetőeljárás a vezetői engedély kiadásának alap
jául szolgáló iratok m egham isítása vagy a hamis adat
közlés gyanúja m iatt indult, a nyomozást lefolytató 
szerv nem jogosult a vezetői engedély elvételére, csak 
a javaslattételre,

e) a vezetői engedély visszavonását két hónaptól egy évig 
terjedő időtartam ra lehet kimondani,

f) a határozat m eghozatalát követő eljárás során a 64. pont 
d)—l) alpontjai szerint kell eljárni, azzal a különbség
gel, hogy a határozat egy példányát a javaslatot tevő 
nyomozóhatóságnak is meg kell küldeni.

72. A R. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja esetén követendő
eljárás:
a) a vezetői engedély visszavonását az illetékes járm űve

zetői vizsgabizottságok által m egküldött értesítés alap
ján  kell elrendelni,

b) a visszavonás kezdő időpontjaként a vezetői engedély 
leadásának napját kell feltüntetni, a visszavonás pedig a 
"sikeres vizsga igazolásáig" tarthat,

c) a határozat meghozatala utáni eljárás során a 64. pont
d)—l) alpontjai szerint kell eljárni.

73. A R. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja esetén követendő
eljárás:
a) a vezetői engedély visszavonását a fegyelmi eljárás le

folytatására jogosult parancsnok (a továbbiakban: pa
rancsnok) javaslata alapján lehet elrendelni,

b) a parancsnoki javaslatnak tartalm aznia kell az elköve
te tt cselekményt, azt hogy a fegyelmi eljárást lefolytat
ták, és az elkövető m ilyen büntetést kapott, valam int, 
hogy a vezetői engedélyt elvették-e és az elvétel idő
pontját,

c) a visszavonás időtartam ának m eghatározásakor a pa
rancsnok javaslatá t kell figyelembe venni,

d) ha a visszavonás időtartam ára nincs javaslat, a vezetői 
engedélyt két hónaptól egy évig terjedő időtartam ra 
lehet visszavonni az elkövetett cselekmény súlyát is 
figyelembe véve,
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e) am ennyiben a parancsnok javaslata hiányos, az elvett 
vezetői engedélyt nem küldte meg. lehetőleg rövid úton
— telefonon — kell felkérni a hiány pótlására, és az ál
tala elm ondottakat az elhangzás időpontjának m egje
lölésével — hivatalos feljegyzés form ájában — a javas
latra rá kell vezetni,

f) ha az e) alpont szerinti eljárás nem lehetséges a pa
rancsnokot írásban kell felkérni a hiányok pótlására, a 
visszavonást pedig fel kell függeszteni,

g) a vezetői engedély visszavonásának kezdő időpontjaként
— ha a parancsnok a vezetői engedélyt a határozat 
meghozatala előtt elvette és m egküldte — az elvétel 
napját kell feltüntetni,

h) ha az előzetes elvétel nem történt meg a jogerős ha
tározatot a parancsnoknak is meg kell küldeni, kérve a 
vezetői engedély elvételét és a rendőrhatóságnak való 
megküldését,

i) a h) alpont szerinti esetben a visszavonás kezdő idő
pontjaként a "leadás napjá"-t kell feltüntetni,

j) ha a vezetői engedély a h) alpont szerinti esetben meg
érkezik, a határozatra utólag az elvételi időpontot a 
visszavonás kezdő időpontjaként rá kell vezetni.

k) a visszavonási határozat meghozatala után a 64. pont 
d)—1) alpontjában foglaltak szerint kell eljárni.

74. A R. 5. §-a (1) bekezdésének h) pontja esetén követendő
eljárás:

a) a kényszerintézkedést elrendelő hatóság határozatában
— am ennyiben ezt szükségesnek tartja  — javasolja a 
vezetői engedély visszavonását, és a határozat egy pél
dányát küldje meg a vezetői engedély visszavonására 
jogosult rendőrhatóságnak.

b) a vezetői engedély visszavonására jogosult rendőrható
ság az a) alpont szerinti határozat alapján határozatban 
rendelje el a visszavonást,

c) a vezetői engedély visszavonásának kezdő napjaként a 
kényszerintézkedést elrendelő határozat jogerőre emel
kedésének napját kell feltüntetni, időtartam aként pedig
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a "kényszerintézkedés időtartam ára" m eghatározást kell 
szerepeltetni,

d) a határozat meghozatala utáni eljárásra a 64. pont d)—1) 
alpontjában foglaltak az irányadók.

e) ha a kényszerintézkedést az arra jogosult rendőrhatóság 
meghosszabbította, erről a vezetői engedélyt visszavonó 
rendőrhatóságot értesítenie nem kell, de ha a kényszer- 
intézkedést m egszüntette, akkor a határozat egy példá
nyának megküldésével értesíteni kell,

f) az e) alpont szerinti értesítést az ügyben keletkezett ira
tokhoz kell csatolni.

Vezetői engedély nem kötelező visszavonása

75. A R. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjához:
a) a kiem elt szabálysértések m iatti visszavonás esetén az 

illetékes szabálysértési hatóság határozatban rendeli el 
a vezetői engedély visszavonását, ezért a közlekedési 
igazgatási rendőrhatóságnak újabb határozatot nem kell 
hoznia,

b) ha a vezetői engedélyt a szabálysértési hatóság a tá r
gyaláson elvette, a vezetői engedély visszavonásának 
kezdő időpontja az elvétel napja és ezt a határozatra rá 
kell vezetni,

c) ha az elvétel nem történ t meg, az elkövetőt be kell 
idézni a közlekedési igazgatási rendőrhatósághoz, és a 
vezetői engedélyét el kell venni,

d) a c) alpont szerinti esetben a vezetői engedély vissza
vonásának kezdő időpontja a vezetői engedély leadásá
nak napja, m elyet a szabálysértési határozatra rá kell 
vezetni,

e) a vezetői engedély visszavonásáról a N yilvántartót é rte
síteni kell,

f) az e) alpont szerinti értesítés a szabálysértési határozat 
egy példányának megküldésével is végrehajtható.

76. A R. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja esetén követendő
eljárás:
a) a nyomozóhatóság a m egrovást tartalm azó határozat 

jogerőre emelkedés u tán — ha a cselekmény súlya, kö-
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rülm ényei ezt indokolják — tegyen javaslatot a vezetői 
engedély visszavonására jogosult rendőrhatóság felé a 
vezetői engedély visszavonására,

b) az á tira t a visszavonás időtartam ára is tartalm azzon ja 
vaslatot, de a visszavonás tényleges időtartam ának meg
határozása — két hónaptól egy évig terjedő időn belül — 
a visszavonásra jogosult rendőrhatóság hatáskörébe ta r
tozik.

c) a vezetői engedély visszavonására jogosult rendőrható
ság határozatban rendelje el a vezetői engedély vissza
vonását, m elynek kezdő időpontjaként a vezetői enge
dély leadásának napját kell feltüntetni.

d) a határozat meghozatala utáni eljárást a 64. pont d)—1) 
alpontjai szerint kell lefolytatni.

77. A R. 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja esetén követendő
eljárás:

a) a katonai ügyész vagy a katonai bíróság megkeresése 
alapján a visszavonásra illetékes rendőrhatóság -határo
zatban rendelje el a vezetői engedély visszavonását,

b) a visszavonás kezdő időpontja a vezetői engedély leadá
sának napja, időtartam a pedig a katonai ügyész vagy a 
katonai bíróság által javasolt idő,

c) am ennyiben a megkeresés időtartam ot nem tartalm az, 
erről — ké t hónap és egy év közötti időben — a vissza
vonást elrendelő hatóság dönt,

d) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 64. pont 
d)—1) alpontjában írtak az irányadók.

78. A R. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja esetén a 69. pont
szerint kell eljárni.

79. A R. 5. §-a (4) bekezdésével kapcsolatos eljárás:

a) ha a szabálysértési hatóság olyan személlyel szemben 
rendeli el a vezetői engedély visszavonását, akinek ve
zetői engedélyét egy másik ügy kapcsán m ár visszavon
ták, ezt a tény t a szabálysértési határozatban rögzíteni 
köteles,
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b) a közlekedési igazgatási rendőrhatóság az a) alpont sze
rin ti esetben a szabálysértési határozatra vezesse rá a 
visszavonás kezdő időpontját, mely az előző visszavonás 
lejártának napja,

c) az újabb visszavonásról a N yilvántartót értesíteni kell.

80. A R. 5. §-ának (5)—(6) bekezdésével kapcsolatos eljárás:

a) ha a bíróság, vagy a szabálysértési hatóság kategória el
tiltást alkalmaz, a III. számú m ellékbüntetési lap vagy 
szabálysértési határozat alapján a kategória eltiltást ha
tározatban kell elrendelni, és az eltiltás tényét a vezetői 
engedély hivatalos feljegyzések rovatába — az eltiltás 
időtartam ának feltüntetésével együtt — be kell jegyez
ni,

b) ha a kategória eltiltást olyan esetben m ondja ki a bí
róság vagy a szabálysértési hatóság amikor az állampol
gárnak csak egy kategóriára érvényes vezetői engedé
lye van, a vezetői engedélyt nem kell elvenni, hanem 
az a) alpontnak megfelelően kell eljárni.

c) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 64. pont
d)—1) alpontjai az irányadók,

d) az eltiltás letelte u tán — ha az ügyfél kéri — vezetői 
engedélyét ki kell cserélni, a cseréhez a 39. pont b)—c) 
alpontjaiban m eghatározottak szükségesek.

81. A R. 5. §-ának (7) és (8) bekezdése esetén követendő eljá
rás:

a) ha a vezetői engedély határozattal elrendelt visszavo
násának időtartam a az egy évet elérte vagy m eghalad
ta, a vezetői engedélyt csak újabb járm űvezetői vizsga 
sikeres letétele után lehet visszaadni,

b) a járm űvezetői vizsga engedélyezését az 55. pontban 
foglaltak szerint kell elvégezni, az erre irányuló eljá
rást a visszavonás lejárati időpontja előtt 30 nappal le
het elkezdeni.
Ez utóbbi esetben a vizsgalap rendőrhatósági feljegyzé
sek rovatába be kell jegyezni: ,,a jelölt ...........  év .......
................ hó .......  nap után  tehet gyakorlati vizsgát”,
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c) a vezetői engedély visszavonásának időtartam át egy 
éven túlinak kell tekinteni akkor is, ha a visszavonás 
nem határozott időre szólt, de a tényleges időtartam  az 
egy évet elérte vagy m eghaladta. (Pl.: bü. eljárás jog
erős befejezéséig történő visszavonás),

d) am ennyiben a bíróság bűncselekmény vagy bizonyított
ság hiányában felm entő ítéletet hozott, a vezetői enge
délyt akkor is vizsga nélkül kell visszaadni, ha a vissza
vonás időtartam a elérte az egy évet.

82. A R. 5. §-ának (9) bekezdése esetén követendő eljárás:
a) a külföldi állampolgár vezetői engedélyét a végleges el

távozás előtt 48 órával lehet visszaadni,
b) a m agyarországi eltiltást a külföldi állampolgár vezetői 

engedélyébe bevezetni nem kell.

83. A R. 5. §-ának (10) bekezdése esetén követendő eljárás:
a) a lassú járm ű vezetői, segédm otorkerékpár vezetői, il

letve állati erővel vont járm ű hajtói igazolvány vissza
vonása esetén a vezetői engedély visszavonására vonat
kozó szabályok szerint kell eljárni azzal a különbség
gel, hogy a visszavonásról az engedélyt kiállító megyei 
(Fővárosi) Tanács Közlekedési Osztály Járm űvezetői 
Vizsgabizottságát kell értesíteni,

b) a járm űvezetői igazolvány visszavonására is a vezetői 
engedély visszavonásáról szóló szabályok vonatkoznak,

c) ha a bíróság a járm űvezetéstől eltiltás m ellékbüntetést 
m ondott ki, de az elkövető csak az a) alpont szerinti 
igazolványok valam elyikével rendelkezik, azt az ítélet 
alapján vissza kell vonni és a határozat egy példányát 
— az a) alpont szerinti szerv m ellett — figyelőzés végett 
a N yilvántartónak is meg kell küldeni,

d) ha az elkövető a vezetői engedély jogán vezette az a) 
alpont szerinti járm űvek valamelyikét, de rendelkezik 
az ezekre szóló vezetői igazolvánnyal is, a büntetőeljárás 
jogerős befejezéséig azt is vissza kell vonni,

e) ha a járm űvezető az ittas vezetés vétségét követte el az
a) alpont szerinti járm űvek valam elyikével és azt a rá 
érvényes vezetői igazolvánnyal vezette, de rendelke
zik vezetői engedéllyel is, ez utóbbit is vissza kell von
ni a d) alpont szerinti időtartam ra,
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f) ha a bíróság az elkövetőt csak az a) alpont szerinti já r
mű vezetésétől tilto tta  el, de ezeket a vezetői engedélye 
jogán vezette, a vezetői engedélybe az eltiltás tényét be 
kell vezetni, és a továbbiakban a 80. pont a) és c) al
pontjai, valam int a 83. pont a) alpontja szerint kell el
járni.

Újabb kategória bejegyzése a vezetői engedélybe

84. A kategória bejegyzéshez az alábbiak szükségesek:

a) vizsgalap,

b) 20 F t értékű illetékbélyeg.

85. A kategória bejegyzés esetén az alábbiak szerint kell el
járni:

a) az ügyfelet meghívóval értesíteni kell, hogy a rendőr- 
hatóságnál jelenjen meg és a vezetői engedélyét hozza 
magával.

b) ha az ügyfél megjelenik, vezetői engedélyébe az újabb 
kategóriát az 5. pont e) alpontjának megfelelően be kell 
vezetni, m ajd a g) alpontnak megfelelően a rendszeresí
te tt m űanyag tokban el kell helyezni,

c) ha az újabb kategória megszerzéséhez magasabb egész
ségi csoport, vagy pályaalkalmassági kategória megszer
zésére volt szükség, ezt a vezetői engedély hivatalos fel
jegyzések rovatába be kell vezetni,

d) a vizsgalapra a 20 Ft értékű illetékbélyeget fel kell ra 
gasztani, m ajd érvényteleníteni kell,

e) a vizsgalapon a kategória bejegyzés tényét az ügyféllel 
igazoltatni kell, és a vezetői engedély számát is rá kell 
vezetni,

f) a kategória bejegyzését az Iktató ívre fel kell vezetni, 
m ajd annak első példányát a betelte után az ügyben 
keletkezett iratokkal együtt az Osztálynak meg kell kül
deni,

g) az Osztály a felterjeszte tt anyagot ellenőrizze, m ajd 15 
napon belül küldje meg a Nyilvántartónak.
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III.

A GÉPJÁRMŰVEK HATÓSÁGI ENGEDÉLYÉNEK 
ÉS JELZÉSÉNEK KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

A forgalmi engedély és rendszámtábla kiadása.

86. Személyi tulajdonban levő személygépkocsi forgalomba
helyezése esetén a forgalmi engedély és rendszám tábla ki
adásához (a továbbiakban: forgalomba helyezés) az aláb
biak szükségesek:
a) a személygépkocsi tulajdonjogának igazolása.
b) a személygépkocsi műszaki alkalmasságának igazolása,
c) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké

relem,
d) az illetékes megyei tanács (fővárosi) VB Közlekedési 

Osztályának engedélye a személygépkocsi átalakítása 
esetén,

e) a megyei (fővárosi) tanács VB egészségügyi feladatokat 
ellátó szakigazgatási szerve vezetőjének írásbeli engedé
lye a rokkant személyek részére forgalomba hozott sze
mélygépkocsi forgalomba helyezés esetén,

f) a rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 80 Ft 
értékű illetékbélyeg.

87. A 86. pont a) alpontjában írt igazolásként:
a) a gépjárm űvek kereskedelmi értékesítésére jogosult vál

lalat, szövetkezet számlája, illetve nagykereskedelmi 
vállalat számlakivonata,

b) külföldről behozott gépjárm űnél a vámhatóság igazo
lása,

c) árverési jegyzőkönyv,
d) a gyártó vállalat, szövetkezet számlája,
e) a vagyonjogi per esetén jogerős bírói ítélet vagy vég

zés,
f) ajándékozást igazoló okirat,
g) hagyatékátadó végzés,
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h) adás-vételi szerződés az a)—g) alpontokban m eghatáro
zott okmányok valam elyikével fogadható el, ha azok a 
gépjárm ű fődarabjainak (alváz, motor) szám át ta r ta l
mazzák.

88. Személyi tulajdonban levő m otorkerékpár forgalomba he
lyezéséhez:
a) a 86. pont a)—d) alpontjában felsorolt okmányok,
b) rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 60 Ft, 

— illetve három kerekű m otorkerékpárnál 70 Ft — ér
tékű illetékbélyeg szükséges.

89. Személyi tulajdonban levő tehergépkocsi forgalomba he
lyezéséhez az alábbiak szükségesek:
a) a 86. pont a)—d) alpontjában felsorolt okmányok.
b) a rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 60 F t 

értékű illetékbélyeg,
c) az illetékes megyei (fővárosi) tanács VB Közlekedési 

Osztály igazolása az Üzembentartási engedély kiadásá
ról.

90. Személyi tulajdonban levő mezőgazdasági vontató forga
lomba helyezéséhez szükségesek:
a) a 86. pont a)—d) alpontjában írt okmányok,
b) a rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 60 Ft 

értékű illetékbélyeg,
c) az illetékes megyei (fővárosi) tanács VB Közlekedési 

Osztálya által kiállított Üzembentartási engedély.

91. Személyi tulajdonban levő pótkocsi forgalomba helyezése 
esetén az alábbiak szükségesek:
a) a 86. pont a)—c) alpontjában írt okmányok,
b) az illetékes megyei (fővárosi) tanács VB Közlekedési 

Osztály engedélye a pótkocsi összeépítése vagy átalakí
tása esetén,

c) a rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 50 Ft 
értékű illetékbélyeg,

d) a személygépkocsihoz és a m otorkerékpárhoz csatlakoz
tatható pótkocsik kivételével — melyek külön engedély 
nélkül is üzem eltethetők — a 90. pont c) alpontjában 
írt Üzembentartási engedély.
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92. Közületi szerv tulajdonában levő személygépkocsi és szol
gáltató gépkocsi forgalomba helyezéséhez szükségesek:
a) a 86. pont a)—d) alpontjában felsorolt okmányok, ille

tőleg a 86. pont f) alpontjában írt értékű illetékbélyeg,
b) az illetékes megyei (fővárosi) Tanács VB Közlekedési 

Osztálya által kiállított Üzembentartási engedély.

93. Közületi szerv tulajdonában levő tehergépkocsi, autóbusz, 
mezőgazdasági vontató, m otorkerékpár, pótkocsi forgalom
ba helyezés esetén az alábbiak szükségesek:

a) a 86. pont a)—c) alpontjában, illetve a 91. pont b) al
pontjában írt okmányok.

b) a rendszám tábla és a forgalmi engedély díjaként 60 F t 
— három kerekű m otorkerékpár esetén 70 Ft — értékű 
illetékbélyeg.

94. A gépjárm űvek — mezőgazdasági vontatók és pótkocsik — 
forgalomba helyezésekor az alábbiak szerint kell eljárni:

a) a 86—93. pontban felsorolt — a tulajdonos vagy a meg
bízottja (a továbbiakban: tulajdonos) által bem utatott — 
okmányok alapján ki kell adni a "gépjárm űvek hatósá
gi jelzései, vezetői engedélyek és ezekhez kapcsolódó 
nyom tatványok ellátási rendjéről" szóló 8/1981. számú 
belügym iniszteri utasítás végrehajtásáról rendelkező a 
BM I. főcsoportfőnök-helyettes, a BM országos rendőr- 
főkapitány közbiztonsági és közlekedési helyettese és a 
a BM adatfeldolgozó csoportfőnök által kiadott 1/1981. 
számú együttes intézkedés (a továbbiakban: együttes 
intézkedés) 1. sz. m ellékletében m eghatározott rend
szám táblát és azt a rendszámkönyvön (907 048 1210 
cikkszám) á t kell vezetni, ki kell állítani a forgalmi en
gedélyt, két példányban a gépjárm ű nyilvántartó  lapot, 
és a műszaki vizsgalap Közlekedési Főfelügyeleti példá
nyára, valam int az adatlapra rá kell vezetni a kiadott 
rendszámot,

b) a forgalmi engedélyt — rovatainak megfelelően — a 
tulajdonjogot igazoló okirat és a műszaki vizsgalap ada
tai alapján kell kiállítani. A tulajdonnal, használattal és 
a műszaki alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat a 
hivatalos feljegyzések rovatába be kell jegyezni.
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c) a személyi tulajdonban levő tehergépkocsi esetén az il
letékes megyei (fővárosi) tanács VB Közlekedési Osztá
lya igazolásában [89. pont c) alpont] szereplő Üzemben
tartási engedélyszámot, valam int az abban feltün tete tt 
korlátozásokat a forgalmi engedély hivatalos feljegyzé
sek rovatába és a nyilvántartó  kartonra be kell vezetni.

d) személyi tulajdonban levő mezőgazdasági vontató és 
pótkocsi forgalomba helyezése esetén a 90. pont c) al
pontjában írt engedélyt a tulajdonostól elvenni nem 
szabad, hanem  annak szám át az adatlapra és a nyilván
tartó  kartonra fel kell vezetni, és a forgalmi engedély 
hivatalos feljegyzések rovatába is be kell jegyezni,

e) a kiállított forgalmi engedély és rendszám tábla átvéte
lét a gépjárm ű tulajdonosával az adatlapon igazoltatni 
kell,

f) a kiadott forgalmi engedély számát a Felhasználási ívre 
fel kell vezetni, m ajd betelte u tán az első példányát 
— a két példányban k iállíto tt nyilvántartó  lappal, a 
gépjárm ű tulajdonjogát igazoló okirattal, az adatlap első 
példányával, a műszaki alkalmasságot igazoló okirat 
rendőrségi példányával (a továbbiakban: műszaki vizs
galap) együtt — az Osztályra fel kell terjeszteni,

g) az f) alpont szerinti Felhasználási ívet egy fehér lap 
felhasználásával három példányban kell kitölteni, és a 
harm adik példányra rá kell írni a Felhasználási ív szá
mát, valam int fejbélyegzővel is el kell látni,

h) a műszaki vizsgalap rendőrségi példányára — annak 
felterjesztése előtt — a rendszám tábla és forgalmi enge
dély díjaként lerótt illetékbélyeget fel kell ragasztani 
és érvényteleníteni kell,

i) az első fokú rendőrhatóság a műszaki vizsgalap Közle
kedési Főfelügyeleti példányát, valam int a Felhasználási 
ív harm adik példányát küldje meg a KM Közlekedési 
Főfelügyeletnek (Budapest VI., Lenin krt. 96. Levélcím: 
Budapest 62. Pf.: 102 1389.)

j) am ennyiben a gépjárm ű adóköteles [1/1981. (I. 10.) PM 
számú rendelet] az adatlap második példányát az i) al
pont szerinti rendőrhatóság továbbítsa a gépjárm ű tu 
lajdonosának állandó lakóhelye szerint illetékes tanácsi 
adóügyi szervhez,
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k) az adatlap harm adik, és ha a járm ű nem adóköteles a 
második példányt is irattározni kell,

l) az Osztály a felterjeszte tt anyagot ellenőrizze, a nyil
vántartó lap második példányát — rendszám szerinti 
sorrendben — a megyei gépjárm ű nyilvántartóban (a to
vábbiakban: megyei nyilvántartó) helyezze el, m ajd az 
ügyben keletkezett és felterjesztett iratokat a Felhasz
nálási ívvel együtt 15 napon belül küldje meg a Nyil
vántartónak,

m) ha az első fokú rendőri szerv által felterjesztett ira t 
vagy iratok nem felelnek meg az előírásoknak, az Osz
tály — am ennyiben lehetséges rövid úton (telefonon) — 
szólítsa fel az intézkedő szervet a hiba kijavítására, és 
az anyag továbbítását annak elkészültéig halassza el,

n) ha az m) alpont szerinti eljárás nem lehetséges a felter
jesztett anyagokat az Osztály 15 napon belül küldje 
vissza az első fokú rendőri szervnek és az á tiratban  tün 
tesse fel a hiányokat, illetve az elkövetett hibákat, a 
Nyilvántartóhoz való továbbításakor pedig a 150. pont
ban foglaltak szerint járjon el,

o) az első fokú rendőri szerv az á tiratban foglaltak szerint 
a hibákat javítsa ki, m ajd a 150. pontnak megfelelően 
terjessze fel az Osztálynak,

p) a kitöltéskor elrontott, vagy m egrongálódott forgalmi 
engedély szám át a Felhasználási ívre szintén fel kell je 
gyezni, a sorszám mellé be kell írni, hogy ron to tt pél
dány és a forgalmi engedélyt az f)—l) alpontnak meg
felelően kell továbbítani.

95. A 94. pont b) alpontjában írt korlátozások az alábbiak:
a) a vám behozatali előjegyzésben kezelt gépjárm ű for

galmi engedélyébe és nyilvántartó  lapjára be kell je 
gyezni "a gépjárm ű csak a MNB és a VPOP engedélyé
vel idegeníthető el, használatra m ásnak nem adható" ,

b) magánszemély szám ára a belföldi forgalomban vám ke
zelt gépjárm ű forgalmi engedélyébe és nyilvántartó  
lapjára a vámszervek által m eghatározott [87. pont b) 
alpont] korlátozás jegyezhető be,

c) az OTP kölcsönnel vásárolt új vagy használt gépkocsi 
forgalmi engedélyébe és nyilvántartó  lapjára az OTP 
eladási korlátozás és az OTP fiók által m eghatározott 
időpont írható be,
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d) személyi tulajdonban levő gépjárm ű forgalmi engedé
lyébe és nyilvántartó  lapjára — a volt tulajdonos kérel
mére — eladási korlátozás vezethető fel,

e) pótkocsi vontatása, vagy bárm ely más műszaki korláto
zás esetén az illetékes megyei (fővárosi) Tanács VB 
Közlekedési Osztálya által a műszaki vizsgalapon fel
tün te te tt szöveget kell bejegyezni,

f) a m eghatározott rendszám táblával ellátott versenyautók 
és verseny-kísérő gépkocsik forgalmi engedélyébe és 
nyilvántartó lapján a "versenyautó" , illetve "versenykí
sérő gépkocsi" m eghatározást kell szerepeltetni,

g) m eghatározott feltételek m ellett külföldön üzem eltetett 
m agyar közületi gépjárm ű forgalmi engedélyébe és nyil
vántartó lapjára a "Magyarországon nem üzem eltethe
tő" bejegyzést kell tenni.

Gépjármű forgalmi engedély kitöltése

Kézi kitöltés: szám, név, nyom tatott betűvel.
Bejegyzésre jogosultak: — rendőrhatóság,

— új gépjárm űvet kiadó vállala
tok.

— megyei (fővárosi) Tanács VB 
Közlekedési Osztály.

I. Személyi lap
1. Frsz.

a gépjárm ű rendszám át kell beírni.
2. Tulajdonos:

a tulajdonos (magánszemély, vállalat, intéz
mény) nevét kell beírni.
Több tulajdonos esetén azt a tulajdonost, ahol 
a gépjárm ű telephelye lesz.
(A többi tulajdonost a hivatalos feljegyzések 
rovatába.)

3. Tulajdonos
neve alá, hogy a tulajdonos a gépjárm ű hánya
dik tulajdonosa.
Pl.: „első” .
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Több tulajdonos esetén a közös tu lajdont egy 
tulajdonosnak kell számítani.
Pl.: "első" (közös tulajdon).
Ezt követően "m ásodik" .

4. Személyi szám:
Lakcím:

A gépjárm ű tulajdonosához beírt személy (vál
lalat, intézmény) állandó lakcímét (telephelyét) 
kell beírni.

6. Üzembentartó:
Am ennyiben a tulajdonos és üzem bentartó 
megegyezik üresen kell hagyni.
Beírás esetén a bejegyzést pecséttel kell ellát
ni.
Üzem bentartó változás esetén az eredeti be
jegyzést á t kell húzni, az új üzem bentartót a 
hivatalos feljegyzés rovatába kell bevezetni.

7. Üzembentartó:
Állandó lakását kell beírni.

8. Kiállítás kelte: a kiállítás tényleges helye, ideje.

9. Törzslap száma:
10. P. H.

a kiállító rendőrhatóság pecsétje és az illetékes 
ügyintéző aláírása.

11. Hivatalos feljegyzések rovatba:
be kell vezetni
— több tulajdonos esetén a tulajdonostársak 

neve, személyi száma, lakcíme,
— üzem bentartó adatai (2 vagy azt követő 

üzembentartóknál),
— lakcímváltozások. annak megjelölésével, 

hogy tulajdonosról vagy üzem bentartóról 
van-e szó.

Minden bejegyzést keltezéssel, pecséttel és aláírással kell 
ellátni.
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Új személyi lapot kell kiadni
1. Rendszámváltozás (Törzslappal együtt),
2. Törzslap-számváltozás.
3. Elvesztés, megrongálódás (fel kell tüntetn i, hogy 

"m ásodlat"),
4. Feljegyzési rész betelt,
5. Tulajdonos változás, névváltozás.

II. Törzslap
1. Gépjárm ű fajtája:

a régi típusú forgalmi engedély szerinti felosz
tása.

2. Gyártm ány:
3. Típus:

régi típusú forgalmi engedélyeknek megfele
lően

4. Szín:
ha egyszínű az autó a 2. rovat üresen marad, 
ha több színű az autó a 2. rovatba kell kiírni 
(pl.: piros-kék), 
az 1. rovat üresen marad,
színváltozást a hivatalos feljegyzések rovatba 
kell bejegyezni.

5. Rendszám:
6. Alvázszám:
7. Motorszám:
8. H engerűrtartalom :
9. Szállítható személyek száma:

10. Saját tömeg:
11. Együttes tömeg:
12. V ontathat:

am ennyiben nincs bejegyzés üresen kell hagyni. 
Az első bejegyzést pecséttel kell ellátni.

13. Gyártási év:
14. Kiállítás kelte: A kiállítás tényleges ideje:
15. Pecsét +  aláírás.
16. Hivatalos feljegyzések rovata:
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Be kell vezetni:
a) az 1. forgalomba helyezés időpontja 1. bejegy

zésként (1982. április 1-től egységesen).
b) am ennyiben a gk. volt közületi üzem eltetésben:

"Közületi üzemeltetés ................-tól ................ -ig."
(1982. április 1-től egységesen)

[Az 1982. előtt kiadott forgalmi engedélyekbe az
a)—b) pont alattiakat egyéb ügyintézés kapcsán a
rendőrhatóság vezeti be.]
c) a 14/1980. BM utasítás 1. sz. m ellékletében meg

határozottak;
d) a 31/1981. (IX. 14.) MT számú rendelettel módo

sított 3/1980. (XII. 6.) MT számú rendelet alap
ján  külön engedéllyel üzem eltetett gépjárm üvek 
esetén a műszaki vizsgalap alapján:
"a forgalmi engedély kizárólag a ................ számú
Üzembentartási engedéllyel együtt érvényes" .

e) a vizsgalap alapján:
"a gépjárm ű közület részére nem értékesíthető" 
[a megyei (fővárosi) Tanács VB Közlekedési Osz
tály ezen tilalm at a vizsgalapra akkor vezeti rá, 
ha a magánszemély a tulajdonban levő olyan 
gépjárm űvet alakít át, m elyet közület csak nem 
hagyományos szolgáltató jelleggel üzemeltethet],

f) a törzslapon szereplő egyéb adatok megváltozása 
(pl. motor, alvázszám stb.),

g) forgalomból történő kivonás ideje +  határozat 
száma, ism ételt forgalomba helyezés (am ennyi
ben nem szükséges új törzslap kiadása).

Minden bejegyzést keltezni kell. pecséttel, aláírással kell 
ellátni.
Új törzslapot kell kiadni:

1. Rendszámváltozás.
2. Elvesztés, megrongálódás esetén (MÁSODLAT)

Ha az átalakítás olyan gépjárm űvet érint, am elyet közület 
csak nem hagyományos szolgáltató jogcímmel üzem eltet
het, a járm ű forgalomba helyezés előtti műszaki megvizs
gálásán a vizsgalapon a rendőrhatóság részéről a forgalmi 
engedélybe záradékként fel kell tün te tn i: "a járm ű közület 
részére nem értékesíthető" .
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A Gazdasági M unkaközösségekre vonatkozó szabályok

1. A Gazdasági Munkaközösség (továbbiakban: GM) jogi 
személyiség hiányában saját nevében gépjárm űvet nem 
vásárolhat, nem ta rtha t tulajdonában és nem üzemel
tethet.
Mindezen jogosultságok — a m agánszemélyek gépjár
m űhasználatáról szóló jogszabályok által m eghatározott 
m értékben — a GM tag ja it illetik meg.

2. A GM tagjainak közös tulajdonában levő gépjárm ű tu 
lajdonjogát a gépjárm ű forgalmi engedély személyi lap 
hivatalos feljegyzések rovatban az alábbiak szerint kell 
jelölni:

"A ................................  GM tagjainak közös tulajdona."

A rendőrhatósági bejegyzéshez az alábbi közokirat be
m utatása szükséges:
a) Üzembentartási engedélyhez kötött gépjárm űveknél: 

az illetékes megyei (fővárosi) Tanács VB Közlekedési 
Osztálya által kiadott Üzembentartási engedély [5/ 
1982. (VII. 21.) KPM—MÉM számú együttes rendelet 
1. § (1) bek.],

b) Üzembentartási engedélyhez nem kötött gépjárm ű
veknél az illetékes tanácsi szakigazgatási szervnek a 
GM társasági szerződését jóváhagyó jogerős határoza
ta [28/1981. (IX. 9.) MT számú rendelet 4. §].

3. A gépjárm ű forgalmi engedély személyi lapjának a tu 
lajdonos adatait tartalm azó rovatba a GM képviselőjé
nek adatait kell bejegyezni.

4. Az 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 9. § (1)—(2) be
kezdése szerint a gépjárm ű tulajdonosa — az üzemben
tartói jogosultság átengedésének esetét kivéve — a gép
járm ű üzem bentartója is. Tekintettel arra, hogy a GM 
tagjai a gépjárm ű üzem bentartói jogát kívülállók részé
re nem engedhetik át a GM tagok üzem bentartói jogát 
bejegyezni nem kell.
A GM tagjai, alkalm azottai a gépjárm ű vezetésének 
jogszerűségét a közúti ellenőrzés során a GM által ki
adott engedéllyel igazolhatják. Erre a tényre a GM-ek 
figyelmét fel kell hívni.
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5. Az 1—4. pontokban m eghatározott szabályokat kell al
kalmazni az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsopor
tok esetén is.

96. A R. 7. §-ának (8) bekezdése szerint az új gépjárm űvek 
értékesítését végző vállalat (a továbbiakban: vállalat) fel
jogosítható arra, hogy az új gépjárm ű forgalmi engedélyét 
és rendszám tábláját a rendőrhatóság megbízásából a gép
járm ű tulajdonosának átadja. Az ezzel kapcsolatos eljárás 
a következő:

a) a vállalattal megállapodást kell kötni a rendszám táblá
val és forgalmi engedéllyel történő értékesítésről,

b) a megállapodás jegyzőkönyvének a forgalmi engedély 
és rendszám tábla átadásának rendjét, a kiadás módját, 
a vállalati elszámolás előírásait kell tartalm aznia,

c) a megállapodást a megyékben az Osztály, illetve a 
BRFK Közlekedésrendészetének vezetője kösse meg, a 
forgalmi engedély és rendszám tábla vállalatnak történő 
átadását, valam int az elszám oltatást az Osztály, illetve 
a Közlekedésrendészet illetékes osztálya végezze,

d) a vállalat részére — forgalmának megfelelően — 25-ös 
csomagolásban kell átadni az előre aláírt, bélyegzőle
nyom attal ellátott forgalmi engedélyeket, és azoknak 
megfelelő darabszámú rendszám táblákat a vállalat kéré
sének megfelelő rendszámmező szerinti bontásban.

e) a forgalmi engedélyekhez megfelelő számú Felhasználá
si ívet is ki kell adni, m elyre a forgalmi engedélyek sor
szám át — emelkedő sorrendben — fel kell vezetni,

f) a vállalat részére kiadott forgalmi engedélyek sorszá
m át az e célra felfek tete tt füzetbe, a rendszám táblákat 
pedig — ideiglenes bejegyzésként — a rendszám könyv
be be kell vezetni,

g) a vállalat részére mindig csak annyi Felhasználási ívet 
és forgalmi engedélyt szabad kiadni, am ennyivel elszá
molt,

h) olyan vállalat esetén, m elynek forgalma csekély m érté
kű (áruházak, szakboltok, m otorkerékpárok értékesítésé
re) a tíz darabos Felhasználási ívet és ennek megfelelő 
darabszámú forgalmi engedélyt célszerű átadni,
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i) a vállalatot m aximum  30 naponként el kell szám oltatni 
az átadott forgalmi engedélyekkel és rendszám táblákkal,

j) am ennyiben a 30 nap ala tt a Felhasználási ív nem telt 
be, azt a kiadott forgalmi engedélyek számától függet
lenül le kell zárni, és a vállalatnál m aradt forgalmi en
gedélyek részére az e) alpontnak megfelelően új Fel
használási ívet kell kiadni,

k) ha a vállalat által történő értékesítések száma tartósan 
alacsony szinten marad, a részére adott m eghatalm azást 
vissza kell vonni, és a rendszám táblával és forgalmi en
gedéllyel történő értékesítést meg kell szüntetni,

l) a vállalat az i) alpont szerinti elszámolást a két példány
ban kiállított Felhasználási ív, a két példányban kiállí
to tt nyilvántartó  lap, a műszaki vizsgalap rendőrségi 
példányával — m elyre a kiadott rendszám ot rávezet
te —, valam int a számlák és adatlap átadásával köte
les elvégezni,

m) az elszámoláskor leadott anyagot tételesen ellenőrizni 
kell és hiány vagy egyéb hiba esetén a vállalatot fel 
kell szólítani a hiányosság m egszüntetésére, új forgal
mi engedélyt és rendszám táblát csak annak elvégzése 
után lehet kiadni,

n) az elszámolás m egtörténtét az f) alpont szerinti füzet
ben és rendszámjegyzőkönyvben rögzíteni kell.

o) a vállalat által végrehajto tt elszámolás u tán a 94. pont
h), j), l) és p) alpont szerint kell eljárni, azzal a különb
séggel, hogy ha a gépjárm ű tulajdonosa nem az értéke
sítést végző vállalat telephelye szerint illetékes rendőr- 
hatóság területén  lakik, a nyilvántartó  lap második pél
dányát a tulajdonos lakóhelye szerint illetékes Osztály
nak kell megküldeni,

p) az o) alpont szerinti Osztály a nyilvántartó  lapot a me
gyei nyilvántartásba — rendszám szerinti emelkedő sor
rendben — sorolja be.

Ideiglenes forgalmi engedély 
és ideiglenes rendszámtábla kiadása

97. Kísérlet vagy kipróbálás céljából üzem eltetett gépjárm ű 
ideiglenes forgalomba helyezését:
a) gépjárm ű gyártó vállalatok,

— 44 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /45



b) állami vagy szövetkezeti tulajdonban levő gépjárm ű ja 
vító vállalatok és kutató intézetek,

c) önálló iparengedéllyel rendelkező autó-m otorszerelő kis
iparos,

d) új gépjárm ű értékesítésére jogosult vállalat, szövetke
zet,

e) a KM Közlekedési Főfelügyelet 
részére szabad engedélyezni.

98. A 97. pont szerinti ideiglenes forgalomba helyezés esetén
az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a 97. pontban írt feltételek megléte esetén a kérelem 

alapján ki kell adni az ideiglenes forgalmi engedélyt, a 
PRÓBA rendszám táblát, az Indítási naplót (907 1212 000 
cikkszám) és azok átvételét a kérelm en igazoltatni kell. 
Kisiparos részére kiadott ideiglenes forgalmi engedélyre 
rá kell vezetni, hogy az csak "Az adó befizetését igazoló 
csekkszelvénnyel együtt érvényes" , [1/1981. (I. 19.) PM 
számú R.],

b) az ideiglenes forgalmi engedélyt hat hónapi érvényes
séggel kell kiadni, és rá kell vezetni, hogy csak M agyar- 
ország területén érvényes, kivéve ha a gépjárm ű indo
kolt külföldi közlekedése szükséges. Ez utóbbi esetben 
az ideiglenes forgalmi engedélybe be kell vezetni a gép
járm ű gyártási évét. A bejegyzést aláírással, bélyegző- 
lenyom attal hitelesíteni kell,

c) az ideiglenes forgalmi engedély és ideiglenes rendszám- 
tábla kiadásának együttes díja 250 Ft, az "Indítási nap
ló" kiadásának díja pedig 20 Ft, mely összegeket illeték- 
bélyegben kell lerovatni és a kérelem re kell ráragasz
tani, m ajd érvényteleníteni kell,

d) az ideiglenes forgalmi engedély kiadását a Felhasználási 
ívre fel kell vezetni, a rendszám tábláról pedig egy pél
dányban nyilvántartó  lapot kell kiállítani,

e) az ideiglenes — PRÓBA — rendszám tábla ism ételten 
több esetben, különböző szervek részére is kiadható, 
ezért a d) alpont szerinti nyilvántartó  lapra csak a rend
számot és a rendszám táblát használó nevét és cím ét kell 
feljegyezni,
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f) az ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táblát az 
üzem bentartó több járm űvön is használhatja az érvé
nyességi időn belül, de egyszerre csak egy járm űre sza
bad feltenni,

g) am ennyiben az ideiglenes forgalmi engedély érvényes
ségi ideje le járt és az üzem bentartó a rendszám táblát 
nem szolgáltatja be, az ideiglenes forgalmi engedély 
m eghosszabbítását nem kéri, a rendszám táblák ha tá r
idejétől rendszám páronként és m unkanaponként napi 
20 Ft késedelmi d íja t köteles fizetni,

h) az ideiglenes forgalmi engedélyben feltün te te tt korlá
tozások alóli m entesítést az első fokú rendőrhatóság ve
zetője engedélyezheti, de csak különösen indokolt eset
ben,

i) az engedélyezést az ideiglenes forgalmi engedélybe be 
kell vezetni,

j) a d) alpont szerinti Felhasználási ívet, az ügyben kelet
kezett iratokat és a nyilvántartó  lapot az első fokú 
rendőrhatóságnál kell irattározni, illetve tárolni.

99. Az elveszett vagy m egrongálódott rendszám tábla pótlásáig 
történő ideiglenes forgalomba helyezéshez az alábbiak 
szükségesek:

a) a gépjárm ű tulajdonjogának vagy üzem bentartói jogá
nak (a továbbiakban: tulajdonjog) és műszaki alkalm as
ságának igazolása,

b) az adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó 
kérelem,

c) az ideiglenes rendszám tábla és ideiglenes forgalmi enge
dély együttes díjaként 250 F t értékű illetékbélyeg,

d) az elveszett rendszám tábla pótlásáért a rendszám tábla 
alapdíj másfélszeres összegének megfelelő értékű ille
tékbélyeg.

100. A 99. pont szerinti ideiglenes forgalomba helyezéskor az 
alábbiak szerin t kell eljárni:
a) a gépjárm ű tulajdonjogának és műszaki alkalmasságá

nak igazolásaként a gépjárm ű forgalmi engedélyét lehet
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elfogadni, de ha az is elveszett a tulajdonjogot a megyei 
nyilvántartó és a kérelmező személyi igazolványának 
adatai alapján vélelmezni kell, a műszaki alkal
masság igazolásaként pedig a megyei (fővárosi) Tanács 
VB Közlekedési Osztály vizsgalapját, illetve vizsgalap 
m ásolatát kell kérni,

b) a gépjárm ű tulajdonjogának és műszaki alkalmasságá
nak igazolása u tán a forgalmi engedély, illetve a megyei 
nyilvántartó  adatai alapján ki kell adni — hat hónapi 
időtartam ra — az ideiglenes forgalmi engedélyt, az 
együttes intézkedésben m eghatározott (E) rendszám táb
lát, és azok átvételét az adatlapon igazoltatni kell.

c) a tulajdonjog és a műszaki érvényesség igazolása után 
a forgalmi engedélyt vissza kell adni, de ha az elve
szett, új forgalmi engedélyt csak az elveszett rendszám- 
tábla pótlásával egyidőben kell k iadni,

d) az ideiglenes forgalmi engedély számát a Felhasználási 
ívre fel kell vezetni, az ideiglenes rendszám tábláról pe
dig egy, (MRFK-nál kettő) példányban nyilvántartó  
kartont kell kiállítani. A megyei rendőr-főkapitánysá
gokon a nyilvántartó  lapok egy példányát az Osztálynak 
meg kell küldeni,

e) mivel a 99. pont szerinti ideiglenes rendszám tábla az 
elveszett rendszám tábla pótlása u tán ismét kiadható a
d) alpont szerinti nyilvántartó  kartonra csak a rend
számot, a gépjárm ű tulajdonosának nevét, lakáscímét, 
(telephelyét) és az elveszett rendszám betű és szám jelét 
kell feljegyezni,

f) az adatlapra a 99. pont c)—d) alpontjában írt illetékbé
lyeget fel kell ragasztani és érvényteleníteni kell m ajd 
az ügyben keletkezett iratokat az e) alpont szerint kiál
líto tt nyilvántartó  kartont az első fokú rendőri szervnél 
kell irattározni, illetve tárolni,

g) ha az elveszett rendszám tábla pótlása hat hónapon be
lül nem történik meg az ideiglenes forgalmi engedély 
érvényességi idejét a nyom tatvány negyedik oldalán 
újabb hat hónapra meg kell hosszabbítani,

h) a g) alpont szerinti m eghosszabbításkor a 99. pont c)— 
d) alpont szerinti illetéket újból m egfizettetni nem kell,

i) am ennyiben a 99. pont szerint kiadott forgalmi enge
déllyel és rendszám táblával elláto tt gépjárm ű tulajdo-
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nosa a gépjárm űvel külföldre kíván távozni, az ideigle
nes forgalmi engedélybe be kell vezetni a gépjárm ű 
gyártási évét. A bejegyzést pecséttel, aláírással hitelesí
teni kell.

Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadása

Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadása szem pontjá
ból forgalmi engedéllyel és rendszám táblával el nem láto tt gép
járm űnek kell tekinteni [R. 7. § (6) bek.] azt a járm űvet is, ame
lyik forgalmi engedéllyel és rendszám táblával rendelkezik, de a 
műszaki érvényessége lejárt.

101. Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadásához az
alábbiak szükségesek:

a) a gépjárm ű tulajdonjogának vagy üzem bentartói jogá
nak igazolása,

b) a gépjárm ű közlekedésének célját, útvonalát, időpont
já t tartalm azó adatlap vagy kérelem,

c) a kiadványi illetékként 50 Ft értékű illetékbélyeg.

102. Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadásakor az
alábbiak szerint kell eljárni:
a) am ennyiben a kérelmező kellően indokolja, ki kell állí

tani m axim um  3 napi érvényességgel az egy alkalomra 
szóló forgalmi engedélyt és annak átvételét a kérelm en 
igazoltatni kell,

b) az engedélyre rá kell ragasztani a 101. pont c) alpont
jában írt illetékbélyeget és azt érvényteleníteni kell. Be 
kell jegyezni, hogy az csak "az adó befizetését igazoló 
csekkszelvénnyel együtt érvényes" [1/1981. (I. 19.) PM 
sz. R.],

c) az egy alkalom ra szóló forgalmi engedély szám át a Fel
használási ívre rá kell vezetni, m ajd azt a kérelemmel 
együtt az első fokú rendőrhatóságnál kell irattározni.

Gépjármű ismételt forgalomba helyezése
103. Személyi tulajdonban levő gépjárm ű ism ételt forgalomba

helyezéséhez az alábbiak szükségesek:
a) gépjárm ű forgalmi engedély,
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b) a gépjárm ű forgalomból való kivonását elrendelő hatá
rozat,

c) műszaki vizsga igazolása, ha új forgalmi engedély és 
jelzés kerül kiadásra vagy a rendőrhatóság a forgalmi 
engedélyt és rendszám táblát a járm ű nem megfelelő 
műszaki állapota m iatt vonta vissza, illetve a forgalmi 
engedély érvényességi ideje lejárt,

d) adatlap vagy az abban szereplő adatokat tartalm azó ké
relem, illetőleg a forgalomból kivonás igazolása.

104. Közületi tulajdonban levő gépjárm ű ism ételt forgalomba
helyezéséhez szükségesek:

a) a 103. pont a)—d) alpontjában írt okmányok,

b) személygépkocsi ism ételt forgalomba helyezése setén az 
Üzembentartási engedély,

c) általános célú személygépkocsi, szolgáltató gépkocsivá, 
illetve szolgáltató gépkocsi általános célúvá történő átm i
nősítésekor a KM Közlekedési Főfelügyelet külön igazo
lása,

d) állami vállalat vagy szövetkezet összevonása esetén a 
KM Közlekedési Főfelügyelet külön igazolása.

105. A forgalomból kivont gépjárm ű ism ételt forgalomba helye
zésekor az alábbiak szerint kell eljárni:

a) am ennyiben a 103. vagy 104. pontban ír t okm ányokat 
a tulajdonos bem utatja és a leadott rendszám tábla még 
nem kerü lt selejtezésre, azt ki kell adni és a forgalmi 
engedélyt érvényesíteni kell,

b) ha a leadott rendszám táblát m ár leselejtezték (a for
galomból való kivonástól egy év m ár eltelt), az ism étel
ten forgalomba helyezni kívánt gépjárm űre ideiglenes 
rendszám táblát és forgalmi engedélyt kell kiadni (99— 
100. pont) és gondoskodni kell az eredeti rendszám le
gyártatásáról,

c) ha az ism ételt forgalomba helyezéskor más rendszám- 
tábla kerül kiadásra (pl. közületi tulajdonban levő sze
mélygépkocsi magánszemély tulajdonába kerül stb.), az 
1982. január 1-e u tán  kiadott forgalmi engedély típus
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nál (a továbbiakban: új típusú forgalmi engedély) új 
forgalmi engedélyt kell kiadni, az előzőleg rendszere
s íte tt forgalmi engedély nyom tatvány esetén a (a továb
biakban: régi típusú forgalmi engedély) pedig a rend
számváltozás rovatába kell az új rendszámot bejegyezni,

d) szövetkezeti tulajdonból m agántulajdonba kerülő te
hergépkocsi esetében a m agánszemély a gépkocsi előző 
rendszám tábláit m egtartja. Ha a gépkocsi a forgalomból 
ki van vonva az új tulajdonossal (forgalomba helyezés) 
— am ennyiben a forgalomból kivonás más megyében 
tö rtén t — ki kell töltetni a területváltozást bejelentő le
velezőlapot. A nyilvántartó  karton átkérése m ellett kérni 
kell az előző rendszám táblák m egküldését is. A nyil
vántartó  kartont és rendszám táblákat soron kívül meg 
kell küldeni,

e) am ennyiben új forgalmi engedély kerül kiadásra a kö
zületi szervtől magánszemély tulajdonába kerülő gép
járm ű esetén a forgalmi engedély törzslapjának hivata
los feljegyzések rovatába be kell írni "közületi üzemel
tetés ............................ -től , ............................. -ig" .
Ez a bejegyzés a forgalmi engedélyből elvesztés, csere 
esetén sem törölhető,

f) a c) pont szerinti forgalomba helyezéskor mindig a sor
rendben következő rendszám táblát kell a gépkocsira 
kiadni,

g) a rendszám tábla-díjként lerótt illetékbélyeget az adat
lap első példányára kell felragasztani és érvénytelení
teni kell,

h) az ism ételt forgalomba helyezést — ha az új forgalmi 
engedély nem kerül kiadásra — az Iktató ívre, m elyet 
a 94. pont g) alpontjának megfelelően három példány
ban kell kiállítani — fel kell vezetni és betelte u tán an
nak első példányát az adatlap első példányával, az ügy
ben keletkezett iratokkal együtt az Osztályra kell felter
jeszteni,

i) ha az új forgalmi engedély kerül kiadásra a felvezetés 
és m egküldés a Felhasználási íven történik.

j) az Osztály a változást vezesse át a megyei ny ilvántar
tásban,
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k) a továbbiakban a 94. pont i)—p) alpontjai szerint kell 
eljárni azzal a különbséggel, hogy az adatlap második 
példányát kell a KM Közlekedési Főfelügyeletnek meg
küldeni.

Adatváltozás bevezetése a forgalmi engedélybe

106. A gépjárm ű forgalmi engedély adataiban bekövetkezett 
változást a gépjárm ű tulajdonosa a rendőrhatóságnak kö
teles bejelenteni. Ezzel kapcsolatban az alábbiak szerint kell 
eljárni:
a) a forgalmi engedély adataiban bekövetkezett változást 

a gépjárm ű tulajdonosa vagy m egbízottja — a változást 
követő 8 napon belül — adatlappal vagy az abban sze
replő adatokat tartalm azó kérelem m el köteles bejelen
teni. Ezeket a változásokat a nyilvántartó  lapra is rá 
kell vezetni.
A gépjárm ű üzem bentartói jogosultságában és a gépjár
mű tulajdonjogában tö rtén t változás bejelentésének ha
tárideje a változást követő 15. nap,

b) magánszemély beadványi illeték fizetésére köteles, me
lyet 20 F t értékű illetékbélyegben kell leróni,

c) a b) alpont szerinti illetékbélyeget az adatlap első pél
dányára kell felragasztani, m ajd érvényteleníteni kell,

d) személyi tulajdonban levő gépjárm ű esetén a tulajdonos 
(üzembentartó) nevében vagy lakáscímében bekövetke
zett változást a személyi igazolvánnyal kell igazolni, és 
ez alapján a változás a forgalmi engedélybe bevezet
hető,

e) közületi szerv tulajdonában levő gépjárm ű esetén a név
változásról külön igazolást bem utatni nem kell, de vál
lalat, vagy szövetkezet összevonásakor az illetékes mi
nisztérium igazolását [104. pont d) alpont] meg kell kö
vetelni.
Illetékes m inisztérium :
— a közületi szerv felügyeletét ellátó m inisztérium, il

letőleg országos hatáskörű szerv,
— a fővárosban működő tanácsi szervek, azok vállala

tai és intézményei tekintetében a Fővárosi Tanács,
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— a megyékben működő tanácsi szervek, azok vállala
tai és intézményei tekintetében a M inisztertanács 
Tanácsi Hivatala,

— a mezőgazdasági term előszövetkezetek tekintetében 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi M inisztérium.

— más szövetkezetek tekintetében az országos érdek- 
képviseleti szerv,

f) az új típusú forgalmi engedélynél a név vagy lakcím 
(telephely) változást a személyi lap hivatalos feljegyzé
sek rovatába, a régi típusú forgalmi engedélyeknél a hi
vatalos feljegyzések rovatába kell bevezetni,

g) a név, lakcím (telephely) változását a nyilvántartó  lap
ra is rá kell vezetni,

h) a gépjárm ű színének megváltozása esetén az a)—c) és
g) alpont szerint kell eljárni,

i) a színváltozást az új típusú új forgalmi engedélynél a 
törzslapra, a régi típusú forgalmi engedélynél a hivata
los feljegyzések rovatába kell bevezetni,

j) motorszámváltozás bejelentése esetén vizsgálni kell, 
hogy nem történ t-e átalakítás (a típustól eltérő — pl.: 
1200-as típusú Lada személygépkocsiba 1300-as m otort 
építettek be), és ha nem — a m otor származásának iga
zolása u tán — az új m otorszámot a régi típusú forgalmi 
engedélynél a hivatalos feljegyzések rovatába, az új tí
pusú forgalmi engedélynél a törzslapra fel kell jegyezni,

k) ha az újonnan beépített m otor nincs motorszámmal el
látva — szárm azásának igazolása u tán — a gépjárm ű 
tulajdonosát a motorszám beüttetése végett az illetékes 
megyei (fővárosi) Tanács VB Közlekedési Felügyeleté
hez kell irányítani, m ajd az általuk beütött m otorszámot 
kell a j) alpont szerint a forgalmi engedélybe bevezetni,

l) a m otor szárm azásának igazolásaként m inden kereske
delmi számla (számlakivonat) elfogadható, még olyan is, 
m elyen összeépítési tilalom (MÉM számla) szerepel. 
Nem kereskedelm i vállalat, szövetkezet magánszemély 
részére nem értékesíthet, ezért az ilyen igazolás, számla 
nem fogadható el. A számlának nem kell névre szóló
nak lennie, de ha a gépjárm ű tulajdonosa más személy 
nevére szóló számlát m utat be, az adás-vételi szerződést, 
valam int az ingó dolgok adás-vétele esetén előírt illeték
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befizetését is meg kell követelni. A számlának a m otor
blokk számát, illetve ha az számnélküli, akkor ezt a 
tény t tartalm aznia kell,

m) magánszemélytől vásárolt m otor esetén a származás 
igazolásaként az eladó vásárlását igazoló számla és az 
új, illetve régi tulajdonos közötti adás-vételi szerződés, 
vagy a m ár forgalomba levő gépjárm ű m otorjának meg
vásárlása esetén a forgalmi engedély és az adás-vételi 
szerződés fogadható el és ilyenkor is meg kell követelni 
az l) alpontban írt illeték befizetését,

n) az l)—m) alpont szerinti illetéket csekken kell lerovat
ni és az új motorszám forgalmi engedélyébe történő be
vezetését csak az illeték befizetése u tán lehet elvégezni,

o) az n) alpont szerinti befizetésről kiállíto tt csekk befize
tőnél m aradó szelvényét át kell venni és az iratokhoz 
kell csatolni,

p) ha a motorcserével átalakítás valósul meg, a számvál
tozást csak akkor lehet a forgalmi engedélybe bevezetni, 
ha a gépjárm ű tulajdonosa az illetékes megyei (fővárosi) 
Tanács VB Közlekedési Osztály átalakítási engedélyét 
és a sikeres műszaki vizsgát igazoló vizsgalapot bem u
tatja,

r) az átalakítási engedélyt a tanácsi szerv a műszaki vizs
galapra jegyzi fel,

s) ha a gépjárm ű tulajdonosa a p) alpontban írt feltételt 
teljesítette a továbbiakban a j)—o) alpontok szerint kell 
eljárni,

sz) alvázcsere esetén — m otorkerékpár, mezőgazdasági 
vontató, pótkocsi alvázcseréjét kivéve — mindig áta la
kítás történik, ezért annak bejelentésekor a p) alpontra 
figyelemmel kell eljárni,

t) am ennyiben a gépjárm ű tulajdonosa a p) alpontban írt 
feltételt teljesítette a továbbiakban a m otorcsere esetén 
előírtak szerint kell az eljárást lefolytatni,

u) a forgalmi engedély adataiban bekövetkezett változás 
bejelentését a 94. pont g) alpontjának megfelelően kiál
líto tt Iktató ívre fel kell vezetni, m ajd betelte u tán an
nak első példányát az iratokkal és az adatlap első példá
nyával együtt az Osztályra fel kell terjeszteni,
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v) az Osztály a változást vezesse át a megyei nyilvántar
tásban,

z) a továbbiakban a 94. pont i)—n) alpontjai szerint kell 
eljárni azzal a különbséggel, hogy az adatlap második 
példányát kell a KM Közlekedési Főfelügyeletnek meg
küldeni.

A gépjármű tulajdonjogának átírása

107. A gépjárm ű tulajdonjogában beállott változást (a továb
biakban: tulajdonjog átírás) a gépjárm ű régi és új tu la j
donosa 15 napon belül köteles a rendőrhatóságnak beje
lenteni. Ezzel kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni:

a) a tulajdonjog átírása a régi és az új tulajdonos szemé
lyes megjelenése és nyilatkozata, vagy az adás-vételi 
szerződés bem utatása alapján történhet,

b) ha a régi és az új tulajdonos a rendőrhatóságnál meg
jelenik és az adatlap egyidejű aláírásával, benyújtásával 
együttesen kéri a tulajdonjog átírását — ha az egyéb 
feltételek fennállnak — az á tírást az adatlap alapján 
végre lehet hajtani.

c) ha a régi tulajdonos az átírásnál nincs jelen az adatlap 
vagy az adatait tartalm azó kérelem benyújtása m ellett 
két tanúval a láírt vagy a közjegyzővel h itelesített adás
vételi szerződést is meg kell követelni, és az átírást csak 
ezek alapján lehet végrehajtani,

d) ha az átírás a c) alpont szerint megy végbe az adatla
pot akkor is el lehet fogadni, ha azon csak az új tu la j
donos aláírása szerepel,

e) gépjárm űvek tulajdonjogának megszerzése esetén az il
letéket az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM számú 
rendeletben foglaltak szerint kell leróni,

f) az illetéket pénzben, csekken kell leróni,

g) a tulajdonjog á tírást csak akkor lehet végrehajtani, ha 
a tulajdonos az illetéket lerótta.

h) az illetékbefizetési csekkel a megyei Illetékkiszabási Hi
vatalok látják el a rendőri szerveket,
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i) a befizetési csekk tulajdonosnál maradó szelvényét át 
kell venni és az iratokhoz kell csatolni,

j) az illeték befizetése u tán — ha elidegenítési korlátozás 
nem áll fenn — a változást a forgalmi engedélybe be 
kell vezetni,

k) a tulajdonjog á tírást a régi típusú forgalmi engedélynél 
a következő üzem bentartói rovatba kell beírni, az új tí
pusú forgalmi engedélynél pedig új személyi lapot kell 
kiállítani,

l) elidegenítési korlátozás esetén az á tírást addig meg kell 
tagadni, amíg azt az illetékes szerv vagy személy nem 
törölteti illetve a kötelezett az előírt feltételt nem telje
síti (pl.: vámkorlátozás esetén az illetéket befizeti),

m) am ennyiben a korlátozás törlésére, illetve a kötelezett
ség teljesítésére a forgalmi engedélybe bejegyzett ha tá r
idő letelte előtt kerül sor. a törlést az adatlapra is rá 
kell vezetni,

n) az átírás teljesítése u tán  az anyagot az Iktató ívre a 94. 
pont g) alpontjának megfelelően fel kell vezetni, annak 
betelte u tán az első példányát a keletkezett iratokkal 
együtt az Osztálynak kell felterjeszteni,

o) az Osztály az á tírást — valam int az m) alpontja szerin
ti törlést — a megyei nyilvántartásban vezesse át,

p) a továbbiakban a 94. pont i)—o) alpontjai szerint kell 
eljárni azzal a különbséggel, hogy az adatlap második 
példányát kell a KM Közlekedési Főfelügyeletnek m eg
küldeni.

108. Tulajdonjog átírásnál a 107. pontban foglaltakon túl az
alábbiakra kell figyelemmel lenni:

a) ha a tulajdonjog átírására nem adás-vétel, hanem egyéb 
— öröklés, ajándékozás — módon kerül sor, úgy kell 
eljárni, m int az adás-vétel ú tján  történő átírásnál, csak 
a szerződést a jogerős hagyatékátadó végzés, illetve az 
ajándékozásról szóló okirat helyettesíti,

b) használt gépjárm űvek értékesítésére feljogosított válla
lattól, szövetkezettől történő vétel esetén a tulajdonjog 
átírásának alapja a vállalat, szövetkezet számlája vagy
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a vállalat, szövetkezet és a vevő közötti adás-vételi szer
ződés,

c) a b) alpont szerinti vásárlásnál az előírt okirati illeték 
befizetése a vállalatnál, szövetkezetnél a gépjárm ű vétel
árának kifizetésével egyidőben történik, és ezt a szám
lán a vállalat, szövetkezet feltünteti. Am ennyiben ez 
nem történik meg, gondoskodni kell az okirati illeték 
befizetéséről. Az illeték alapja a vételár 3%-a,

d) devizakülfölditől (1974. évi 1. sz. tvr. 3. §) m agyar ál
lampolgár [devizabelföldi; 1974. évi 1. sz. tvr. 3. §; 
6003/1983. (PK 6.) PM számú elvi állásfoglalás] csak a 
Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján vásárolhat 
gépjárm űvet, ezért ha az engedélyt az ügyfelek bem u
tatn i nem tudják, a tulajdonjog átírását meg kell ta 
gadni.

e) a d) alpont szerint kell eljárni abban az esetben is, ha 
m agyar állampolgár (devizabelföldi) devizakülföldinek 
kívánja gépjárm űvét eladni,

f) közületi szerv — a gépjárm űvek kereskedelm i értékesí
tésére jogosult vállalatot és szövetkezetet  kivéve — 
gépjárm űvet magánszemélytől nem vásárolhat, és m a
gánszemély részére nem adhat el. [59/1982. (XI. 16.) MT 
sz. r.] Ezekben az esetekben a tulajdonjog átírási kérel
m et meg kell tagadni.
Feleslegessé vált mezőgazdasági vontatóját, annak m un
kagépeit, továbbá pótkocsiját a mezőgazdasági gépek 
forgalmazásával üzletszerűen nem foglalkozó gazdál
kodó szervezet is értékesítheti magánszemély részére. 
[59/1982. (XI. 16.) MT sz. r.],

g) az értékesítésre kijelölt vállalattól vásárolt új személy- 
gépkocsit (nyereménykocsit is) az első forgalomba he
lyezéstől szám ított három éven belül — a közeli hoz
zátartozó és a totálkáros gépkocsi kivételével — csak 
az arra kijelölt vállalaton, szövetkezeten belül értékesít
heti a gépjárm ű tulajdonosa, ezért ilyen esetben a tu 
lajdonjog átírást csak akkor lehet végrehajtani, ha az 
eladás a vállalaton, szövetkezeten keresztül történt,

h) aki érvényes m agyar útlevéllel tartózkodik külföldön és 
a külföldi tartózkodásra engedélyezett időn belül nem
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tér vissza Magyarországra, a belföldön m aradt vagyoná
val a külföldiekre vonatkozó szabályok szerint rendel
kezhet. [1/1974. (I. 17.) PM számú rendelet 2. §.] A kül
földre távozás u tán készült tulajdonátruházási szerződés 
alapján az á tírást csak a Pénzintézeti Központ engedé
lyének megléte esetén lehet teljesíteni.
(Bp. IX., Szamuely u. 38.)
Külföldre távozás előtt készült szerződésnél annak va
lódiságát vizsgálni kell.

i) ha a gépjárm űvet többen örökölték és — személyes 
meghallgatás u tán — mindegyik ragaszkodik nevének 
feltüntetéséhez, a forgalmi engedélyben és a nyilván
tartó kartonon az összes örökös nevét és lakcímét fel 
kell tüntetn i. Ilyen esetben a gépjárm űvet ott kell nyil
vántartani, ahol ténylegesen van. A tulajdonosokat az 
új típusú forgalmi engedély személyi lapjának hivatalos 
feljegyzés rovatába, a régi forgalmi engedélynél pedig 
a hivatalos feljegyzések rovatba kell bejegyezni,

j) gépjárm űvek magánszemélyek közötti adás-vétele ese
tén a tulajdonjog átírásakor, az üzem bentartói jog á t
ruházása esetén annak bejegyzésekor am ennyiben az 
eladó, illetve a gépjárm ű tulajdonosa nem jelent meg. a 
Tárgykörözési K ism utató-ban, a géptávírón leadott gép
járm űkörözésekben ellenőrizni kell, hogy a gépjárm ű 
körözése nincs-e elrendelve. Am ennyiben a gépjárm ű 
a körözési m utatókban szerepel, az eljárást fel kell füg
geszteni és azonnal értesíteni kell a rendőrkapitányság 
bűnügyi szervét.
A helyi gépjárm űkörözéseket a megyei (budapesti) gép
járm ű nyilvántartásokban figyelőztetni kell; ha a körö
zött gépjárm ű átírását, a gépjárm ű illetőleg tulajdono
sának priorálását kérik, erről haladéktalanul értesíteni 
kell a körözést kibocsátó szervet,

k) alváz vagy m otorszámnak a forgalmi engedélyben tör
ténő módosítása esetén az adatváltozást csak akkor lehet 
bejegyezni, ha az ügyfél az alváz, m otor szárm azását a 
106. l)—m) pontokban írt módon igazolni tudja.
A származás igazolására a 106. l)—m) pontokban írt ok
iratok m ellett indokolt esetben elfogadható az ügyfél
nek közjegyző előtt tett, az alváz, m otor származására 
vonatkozó nyilatkozata is.
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Ez utóbbi esetben a körözési m utatókban ellenőrizni 
kell, hogy az alváz (motor) nincs-e körözve. Am ennyi
ben a körözési m utatóban szerepel, az eljárást fel kell 
függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a körözést 
kibocsátó szervet.

Üzembentartói jog átírás

109. A gépjárm ű tulajdonos a járm űvének üzem bentartói jogát
más személy részére is átengedheti. Az ezzel kapcsolatos
eljárás során az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a gépjárm ű tulajdonosa az üzem bentartói jogról írásbeli 

nyilatkozattal m ondhat le.
b) az üzembentartói jogról lemondó nyilatkozatnak a gép

járm ű tulajdonosának, valam int az üzem bentartójának 
nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát, gép
járm ű adatait kell tartalm aznia és azt, hogy a tu lajdo
nos — tulajdonjogának fenntartása m ellett — lemond 
járm űvének üzem bentartói jogáról. A lemondó nyilat
kozatnak időtartam ot megjelölnie nem kell, és ha ezt 
mégis tartalmazza, a forgalmi engedélybe és a nyilván
tartásba bejegyezni nem kell,

c) az üzem bentartói jogról lemondó nyilatkozatként elfo
gadható az adatlap, de a b) alpont szerinti adatokat ta r
talmazó, két tanú által aláírt — vagy közjegyzővel hi
telesített — nyilatkozat is,

d) ha a gépjárm ű tulajdonosa az üzem bentartói jogról le
mondó nyilatkozatot a rendőrhatóság előtt — a jogosult
ság megszerzőjének jelenlétében — teszi, az adatlap, il
letve a nyilatkozat két tanú által történő aláírását nem 
kell megkövetelni,

e) ha az üzem bentartói jog átírása végett a tulajdonos sza
bályszerű — de nem az adatlapon levő — írásos nyilat
kozatával csak a jogosultság megszerzője jelenik meg a 
rendőrhatóságnál, az adatlap tulajdonos által történő 
aláírását nem kell megkövetelni.

f) a nyilatkozat alapján az üzem bentartói jogosultság á t
engedésének tényét a forgalmi engedélybe be kell ve
zetni,
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g) az üzem bentartói jogról való lemondást az új típusú 
forgalmi engedélynél az üzem bentartói rovatba kell be
jegyezni és külön le kell bélyegezni; a régi típusú for
galmi engedélynél az üzem bentartó nevét és lakáscímét 
az üzem bentartói rovatba, a tulajdonos nevét és lakás
címét pedig a "Hivatalos feljegyzések" rovatba kell be
jegyezni,

h) az üzem bentartói jogról lemondó nyilatkozat esetén 20 
Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni, m elyet vagy az 
adatlapra, vagy a külön nyilatkozatra kell felragasztani 
és érvényteleníteni kell.

i) az üzembentartói jogról való lemondást az Iktató ívre 
is fel kell vezetni, betelte u tán annak első példányát az 
ügyben keletkezett iratokkal együtt az Osztályra kell 
felterjeszteni,

j) az Osztály a változást a megyei nyilvántartásba vezesse 
be, majd az Iktató ív első példányát az adatlap első pél
dányával, a nyilatkozattal — ha üzem bentartói jogról 
való lemondás külön nyilatkozatban történ t — együtt 
küldje meg a Nyilvántartónak,

k) a továbbiakban a 94. pont i)—o) alpontja szerint kell el
járni azzal a különbséggel, hogy az üzem bentartói jog
ról való lemondásról az adóügyi szerveket és a KM 
Közlekedési Főfelügyeletét értesíteni nem kell.

l) ha a gépjárm ű tulajdonos az üzem bentartói jogról le
mondó nyilatkozatát visszavonja, erről az Osztályt és a 
N yilvántartót az írásbeli visszavonó nyilatkozat Iktató 
ívvel történő megküldésével értesíteni kell. Az üzem
bentartói jog visszavonására a gépjárm ű tulajdonjogá
nak időközbeni megváltozása esetén, az új tulajdonos 
csak akkor jogosult, ha a régi tulajdonos az adás-vételi
szerződésben az új tulajdonos javára a tulajdonjog mel
lett az üzem bentartói jogról is lemondott.

Elveszett, vagy megrongálódott forgalmi engedély pótlása

110. Az elveszett forgalmi engedély pótlása során az alábbiak
szerint kell eljárni:
a) az elveszett forgalmi engedély pótlását adatlapon, vagy 

az abban szereplő adatokat tartalm azó kérelm en kell 
kérni,

— 59 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /60



b) az elveszett forgalmi engedély helyett kiadott forgalmi 
engedély díja 30 F t, m elyet illetékbélyegben kell leróni,

c) a b) alpont szerinti illetékbélyeget az adatlap első lap
jára kell felragasztani, m ajd érvényteleníteni kell,

d) ha a személyi tulajdonban levő gépjárm ű gyártási évé
től számítva három év még nem telt el, a nyilvántartás 
adatai alapján az új forgalmi engedélyt ki lehet adni,

e) a d) alpont szerinti kiadás esetén a forgalmi engedélyt 
az első kiadástól szám ított három évre kell érvényesí
teni,

f) egyéb gépjárm ű esetén érvényesített új forgalmi enge
délyt csak akkor lehet kiadni, ha a tulajdonos a gépjár
mű műszaki alkalmasságát az illetékes megyei (fővá
rosi) Tanács VB közlekedési osztály által kiállított m ű
szaki vizsgalappal bizonyítja.

g) ha az f) alpont szerinti igazolást a tulajdonos bem utat
ni nem tudja, a nyilvántartás alapján az új forgalmi en
gedélyt ki lehet adni. de azzal a bejegyzéssel, hogy csak 
a műszaki vizsga "alkalm as" minősítése alapján érvé
nyes,

h) a g) alpont szerinti kiadásnál az új típusú forgalmi en
gedély Törzslapjára kell a megjegyzést beírni,

i) a forgalmi engedély átvételét az adatlapon igazoltatni 
kell,

j) az elveszett forgalmi engedély helyett kiadott forgalmi 
engedély szám át a Felhasználási ívre fel kell vezetni, 
m ajd betelte után annak első példányát azt az ügyben 
keletkezett iratokkal együtt az Osztályra fel kell te r
jeszteni,

k) a továbbiakban a 94. pont k)—p) alpontok szerint kell 
eljárni.

111. Megrongálódott forgalmi engedély cseréje esetén követendő
eljárás:

a) ha a megrongálódott forgalmi engedélyből az érvényes
ség ideje megállapítható, a nyilvántartás adatai alapján 
az új forgalmi engedélyt ki lehet adni,
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b) am ennyiben az érvényességi idő nem állapítható meg a 
110. pont d)—f) alpontjai szerint kell eljárni,

c) a m egrongálódott forgalmi engedély cseréjére a továb
biakban a 110. pontban írtak az irányadók.

Forgalmi engedély és rendszámtábla visszavonása 
(forgalomból kivonása)

112. A forgalmi engedély, illetőleg a rendszám tábla m egham i
sítása, vagy az azokkal való visszaélés m iatt történő visz-
szavonás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
a) ha a visszavonásra helyszíni rendőri intézkedés alapján 

kerül sor, az intézkedő rendőr jelentése, valam int a for
galmi engedély és a rendszám tábla megérkezése után 
négy példányban készített határozatban kell elrendelni 
a visszavonást,

b) a visszavonás időtartam a minimum egy év, maximum 
két év lehet, a kezdés időpontja pedig a helyszíni elvé
tel napja,

c) a határozat első példányát — postai úton. ajánlott le
vélként — a gépjárm ű tulajdonosának meg kell külde
ni, a második és harm adik példányt pedig a fellebbezési 
időre (a kézbesítést is számítva 20 napra) határidőbe 
kell tenni,

d) ha a gépjárm ű tulajdonosa fellebbezési jogával nem 
élt, a határidő letelte után a visszavonás tényét be kell
jegyezni a forgalmi engedélybe ("A gépjárm ű ...........  sz.
határozat alapján a forgalomból kivonva" ) a rendszám- 
táb lá t, forgalmi engedélyt raktározni, illetve irattározni 
kell.

e) a visszavonás tényét a 94. pont g) alpontja szerint 
kiállított Iktató ívre fel kell vezetni, és betelte után an
nak első példányával együtt az Osztálynak meg kell kül
deni, a többi anyagot pedig irattározni kell,

f) az Osztály a változást — a forgalomból való kivonást 
elrendelő határozat számának, a visszavonás időtarta
m ának és kezdő időpontjának feltüntetésével — a me
gyei nyilvántartásban vezesse át.
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g) a továbbiakban a 94. pont i)—o) alpontja szerint kell el
járni,

h) ha a gépjárm ű tulajdonosa a forgalmi engedély és rend
számtábla visszavonását elrendelő határozat ellen fel
lebbezést jelent be, az 50 Ft értékű illetékbélyeggel el
láto tt fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt 
a másodfokú rendőrhatóságnak kell felterjeszteni,

i) a másodfokú rendőrhatóság vizsgálja meg a fellebbezés
ben foglaltakat, és négy példányban készített határozat
ban hozza meg döntését,

j) ha a másodfokú rendőrhatóság a fellebbezést elutasítot
ta a határozat három példányát az ügyben keletkezett 
és felterjesztett iratokkal együtt küldje vissza az első 
fokú szervnek, a negyedik példányt irattározza,

k) az első fokú szerv a másodfokú határozat első példá
nyát küldje meg a fellebbezést benyújtó ügyfélnek, a 
forgalomból kivonás tényét vezesse fel az Iktató ívre, 
betelte u tán annak első példányát az első fokú határo
zat és a másodfokú határozat egy-egy példányával 
együtt küldje meg az Osztálynak, a forgalmi engedélybe 
jegyezze be a d) alpont szerinti korlátozást és az ügy
ben keletkezett iratokkal együtt tegye irattárba,

l) az első fokú szerv az első- és másodfokú határozat egy- 
egy példányát a 94. pont i)—j) alpontjának megfelelően 
küldje meg az illetékes szervnek,

m) az Osztály a továbbiakban az f) alpont és a 94. pont 1) 
alpontjának megfelelően járjon el,

n) ha a másodfokú rendőrhatóság a fellebbezésnek helyt 
adott, határozatának két példányát az ügyben felter
jesztett iratokkal együtt küldje meg az első fokú rend
őrhatóságnak. harm adik példányát irattározza,

o) az első fokú rendőrhatóság a másodfokú határozat alap
ján a forgalmi engedélyt és a rendszám táblát — ha a 
gépjárm ű tulajdonosa 15 napon belül személyesen meg
jelenik — adja vissza és az átvételt a határozaton igazol
tassa, ha ezen időtartam on belül nem jelentkezik, pos
tán, ajánlott csomagként küldje meg részére, az ügyben 
keletkezett iratokat pedig tegye irattárba,

p) ha az első fokú határozat meghozatalakor a forgalmi en
gedély és a rendszám tábla nincs a rendőrhatóság birto
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kában, a visszavonást elrendelő határozatban — határ
idő kitűzése m ellett — a gépjárm ű tulajdonosát azok 
leadására fel kell szólítani, és a továbbiakban az a)—o) 
alpontok szerint kell eljárni,

r) ha a gépjárm ű tulajdonosa a p) alpont szerinti határo
zatban foglaltaknak nem tesz eleget, államigazgatási 
végrehajtási bírság kiszabása irán t kell intézkedni.

113. A gépjárm ű tulajdonjogában beállott változás bejelentésé
nek elmulasztása m iatti visszavonás esetén a következők
szerint kell eljárni:
a) a gépjárm ű régi és új tulajdonosát — határidő kitűzésé

vel — fel kell szólítani a bejelentési kötelezettség telje
sítésére.

b) ha az a) alpont szerinti felszólításnak a régi és az új 
tulajdonos a m egadott határidőre nem tesz eleget, ha
tározatban kell elrendelni a forgalmi engedély és a rend
számtábla visszavonását,

c) ha az eljárás rendőri helyszíni intézkedés alapján indult, 
a továbbiakban a 112. pont c)—g) alpontjai szerint kell 
eljárni,

d) ha a határozat m eghozatalakor a forgalmi engedély és a 
rendszám tábla nincs a rendőrhatóság birtokában, a ha
tározatban a gépjárm ű régi és új tulajdonosát fel kell 
szólítani a hatósági engedély és jelzés beszolgáltatására,

e) ha a tulajdonos a határozat ellen fellebbezést nyújt be, 
a továbbiakban a 112. pont h)—o) alpontjai szerint kell 
eljárni,

f) ha a gépjárm ű tulajdonosa nem fellebbez, de a hatósági 
engedélyt és jelzést nem szolgáltatja be, illetve a má
sodfokú határozat u tán sem teljesíti a kötelezettségét, az 
első fokú rendőri szerv intézkedjen a rendszám tábla és 
a forgalmi engedély lakáson (telephelyen) történő elvé
telére [R. 10. §-ának (4) bekezdése],

g) ha az f) alpont szerinti intézkedés nem já rt eredménnyel, 
államigazgatási végrehajtási bírság kiszabását kell el
rendelni,

h) a b) alpont szerinti kötelezés végrehajtására államigaz
gatási végrehajtási bírság kiszabható az f) alpont sze
rin ti intézkedés előtt is.
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114. A közúti forgalomban érvénytelen forgalmi engedélly e l 
résztvevő gépjárm ű forgalmi engedélyének és rendszám- 
táblájának visszavonásakor a 112. pont a)—o) alpontjában 
foglaltak szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a 
visszavonás időtartam a a gépjárm ű műszaki alkalmasságá
nak igazolásáig tart.

115. A gépjárm ű tulajdonosának kérésére történő visszavonás
kor az alábbiak szerint kell eljárni:

a) a gépjárm ű tulajdonosa az adatlapon kérheti a forgalmi 
engedély és rendszám tábla visszavonását, az eljáró 
rendőrhatóság a kérelem teljesítése esetén az adatlap 
„Rendőrhatóság rendelkezése” rovatában igazolja a for
galomból kivonás tényét,

b) az államigazgatási alapeljárást megindító beadványi il
leték m értéke 20 Ft. m elyet illetékbélyegben kell leróni, 
és az adatlap első oldalára kell felragasztani. Az illeték- 
bélyeget érvényteleníteni kell,

c) a tulajdonos forgalomból kivonási kérelm ére (kitöltött 
adatlap) a kérelem teljesítése esetén a „rendőrhatóság 
rendelkezése” rovatba kell bevezetni:
— „forgalomból kérelem re kivonva”,
— „a rendszám tábla egy év után selejtezésre kerül.”
Totálkárossá vált gépjárm ű forgalomból kivonása esetén 
az Állami Biztosító értesítése alapján a „forgalomból 
kérelem re kivonva” helyett, "tk. m iatt kérelem re a for
galomból kivonva" bejegyzést kell tenni, a c) pont sze
rin ti bejegyzéseket a gépjárm ű forgalmi engedélyébe is 
be kell vezetni. A totálkár m iatti forgalomból kivonás 
esetén a totálkár tényét a nyilvántartó lapra is rá kell 
vezetni,

d) ha a gépjárm ű tulajdonosa és üzem bentartója nem azo
nos, a visszavonást a tulajdonos kérésére az üzem bentar
tó hozzájárulása nélkül is el lehet rendelni,

e) ha a visszavonás iránti kérelm et az üzem bentartó nyúj
totta be, azt csak akkor lehet végrehajtani, ha ahhoz a 
gépjárm ű tulajdonosa is hozzájárult. A hozzájárulást 
személyesen szóban is meg lehet tenni,
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f) a visszavonás tényét az Iktató íven kell vezetni 3 pél
dányban. (Iktató ív +  egy üres lap). A 3. példányra fel 
kell vezetni a Felhasználási ív számát és fejbélyegző
vel le kell bélyegezni.

g) az Iktató ív betelte után, annak első példányát az adat
lap első példányával együtt az Osztálynak meg kell kül
deni.
Az Osztály a változást a visszavonás időtartam ának és 
kezdő időpontjának (a határozat számának, ha készül) 
feltüntetésével — a megyei nyilvántartásban vezesse át. 
Az adatlap második példányát — ha a gépjárm ű adókö
teles — [1/1981. (I. 10.) PM számú rendelet] a gépjárm ű 
tulajdonosának állandó lakóhelye szerint illetékes tanács 
adóügyi szervéhez kell küldeni.
Ha a járm ű nem adóköteles a második példányt ira ttá
rozni kell az Iktató ív harm adik példányával együtt. Az 
Iktató ív második példányát az adatlap harm adik pél
dányával együtt a KM Közlekedési Főfelügyelethez (Bu
dapest, VI., Lenin krt. 96. Levélcím: Budapest, 62. Pf.: 
102, 1389) kell továbbítani,

h) az Osztály a g) pont szerint felterjesztett anyagot ellen
őrizze és a g) pont szerinti feladatok elvégzése u tán 15 
napon belül küldje meg a Nyilvántartónak,

i) az adatlap vagy a forgalomból történő kivonásra irányu
ló kérelem kitöltése m ellett — a tulajdonos kérelm ére 
történő forgalomból kivonás esetén — határozatot kell 
hozni, ha:
— a gépjárm űnek több tulajdonosa van.
Az adatlap helyett a határozatot kell megküldeni a g) 
pont szerint az Osztálynak, az adóügyi szervnek, és 
minden érdekelt ügyfélnek, egy példányt pedig ira ttá
rozni kell,

j) ha az első fokú rendőri szerv által felterjesztett irat 
vagy iratok nem felelnek meg az előírásoknak az Osz
tály — am ennyiben lehetséges rövid úton (telefonon) — 
szólítsa fel az intézkedő szervet a hiba kijavítására és az 
anyag továbbítását halassza el,

k) ha a j) alpont szerinti eljárás nem lehetséges a felter
jesztett anyagokat az Osztály 15 napon belül küldje
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vissza az első fokú rendőri szervnek és az átiratban 
tüntesse fel a hiányokat, illetve az elkövetett hibákat, a 
Nyilvántartóhoz való továbbításkor pedig a 150. pont 
szerint járjon el.

116. Az intézkedő rendőr által a gépjárm ű nem megfelelő m ű
szaki állapota m iatt elvett forgalmi engedély és rendszám-
tábla visszavonásakor az alábbiak szerint kell eljárni:
a) az intézkedő rendőr jelentésének, valam int a forgalmi 

engedélynek és a rendszám táblának megérkezése után 
vizsgálni kell, hogy az elvétel jogos volt-e,

b) a helyszíni elvétel akkor felel meg a jogszabályban elő
írtaknak, ha azért tö rtén t m ert a gépjárm ű üzemi féke 
üzemképtelen volt, a gumik futófelületének bordázata 
nem érte el a 23/1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet
ben előírt minimális m értékét, vagy a gépjárm ű kor
m ányberendezésének állapota m iatt a járm ű közleke
dése közvetlen baleseti veszéllyel járt,

c) ha a forgalmi engedély és rendszám tábla elvételére nem 
a b) alpontban foglaltak alapján kerül sor, a hatósági 
engedélyt és jelzést — ha egyéb visszavonási ok nem 
áll fenn — a gépjárm ű tulajdonosának ajánlott csomag
ként vissza kell küldeni és intézkedni kell a szabálysér
tési eljárás megszüntetésére,

\

d) ha a gépjárm ű tulajdonosa és üzem bentartója nem azo
nos személy, a forgalmi engedélyt és rendszám táblát an
nak kell visszaküldeni, akitől azt elvették,

e) ha a helyszíni intézkedés jogos volt, a forgalmi enge
dély és rendszám tábla visszavonását három példányban 
készült határozatban el kell rendelni,

f) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 112. pont
c)—o) alpontjában írtak  az irányadók.

117. Az engedély nélküli vezetés szabálysértésének elkövetése
m iatti visszavonás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a visszavonásra a szabálysértési hatóság megkeresése 

alapján kerülhet sor,
b) az a) alpont szerinti m egkeresés megérkezése u tán négy 

példányban készült határozatban kell elrendelni a for
galmi engedély és jelzés visszavonását,
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c) ha a m otorkerékpárnak vagy a személygépkocsinak több 
tulajdonosa van, illetve a tulajdonos és az üzem bentar
tó nem azonos személy a forgalomból való kivonást nem 
szabad elrendelni,

d) a c) alpont szerinti visszavonási akadályról a m egkere
ső szabálysértési hatóságot értesíteni kell,

e) a határozat meghozatala utáni eljárásban a 112. pont 
c)—r) alpontjában írtak az irányadók, azzal a különbség
gel, hogy a visszavonást elrendelő határozat egy példá
nyát a megkereső szabálysértési hatóságnak is meg kell 
küldeni.

113. Az egyéb bejelentési kötelezettség elm ulasztása m iatti for
galmi engedély és rendszám tábla visszavonásakor a 113.
pontban foglaltakra figyelemmel kell eljárni.

119. A gépjárm űvek forgalomból kivonása esetén a 112— 118.
pontban írtakon túl az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

a) ha a tulajdonos két tanú által aláírt vagy közjegyző ál
tal hitelesített nyilatkozatban kijelenti, hogy a gépjárm ű 
forgalmi engedélyét és rendszám tábláját beszolgáltatni 
nem tudja, e nyilatkozat alapján a gépjárm ű forgalom
ból való " fik tív" kivonását el lehet rendelni,

b) a visszaélések elkerülése érdekében az a) alpont szerin
ti visszavonás esetén a gépjárm ű körözést el kell ren
delni, és az elrendelésben utalni kell arra, hogy a gép
járm ű feltalálása esetén a forgalmi engedélyt és a rend
szám táblát a helyszínen el kell venni és azt, valam int a 
tényleges üzem bentartó nevét és lakáscímét kell az el
rendelő rendőrhatóságnak megküldeni.

c) az a) alpont szerint elrendelt forgalomból kivonás ese
tén a 115. pontban foglalt szabályok szerint kell eljár
ni, de a határozatban és a nyilvántartó  lapon fel kell 
tüntetn i, hogy „fiktív” kivonás történt,

d) am ennyiben a forgalmi engedély vagy a rendszámtábla 
m eghamisítása, illetve az ezekkel való visszaélés m iatt 
tö rtén t a gépjárm ű forgalomból való kivonása és a gép
járm ű tulajdonosának vagy üzem bentartójának szemé
lye a visszavonási időtartam on belül megváltozik, a for
galmi engedélyt és a rendszám táblát vissza kell adni,
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e) a d) alpont szerint kell eljárni az engedély nélküli ve
zetés szabálysértésének elkövetése m iatt forgalomból 
kivont gépjárm ű tulajdonjogának (üzem bentartói jogá
nak) megváltozása esetén is,

f) nem kerülhet sor a d)—e) alpont szerinti visszaadásra, 
ha a tulajdonjog (üzem bentartói jog) változására közös 
háztartásban élő hozzátartozók között kerül sor,

g) a tulajdonjog átírásának elmulasztása m iatti visszavo
nás esetén a forgalmi engedély és a rendszám tábla vis
szaadását és a tulajdonjog újabb átírását csak akkor le
het végrehajtani, ha az előző jog átírása m egtörtént. A 
továbbiakban a 107. pont n)—p) alpontok szerint kell el
járni,

h) am ennyiben érvénytelen forgalmi engedéllyel való köz
lekedés m iatt forgalomból kivont gépjárm ű tulajdonjo
gában (üzem bentartói jogában) állt be változás, az á t
írást el kell végezni, a forgalmi engedélyt ki kell adni, 
de a rendszám táblát csak a műszaki vizsga igazolása 
után lehet visszaadni,

i) ha a forgalmi engedély elveszett és a tulajdonos ennek
bejelentésekor a gépjárm ű forgalomból való kivonását 
is kéri, a nyilvántartóban történ t ellenőrzés után a for
galmi engedély m ásolatát ki lehet adni és ebbe kell be
jegyezni a forgalomból kivonás tényét,

j) az i) alpont szerinti esetben a gépjárm ű ism ételt forga
lomba helyezését csak akkor lehet elvégezni, ha a tu la j
donos a gépjárm ű műszaki alkalm asságát igazolja. Nem 
kell a műszaki alkalmasságot igazoltatni a személyi tu 
lajdonban levő személygépkocsiknál (illetőleg m eghatá
rozott gépjárműveknél) ha az első forgalomba helyezés 
időpontjától 3 év nem telt el,

k) ha a rendszám tábla veszett el, és ennek jelentésével 
egyidejűleg a tulajdonos a gépjárm ű forgalomból kivo
nását kérte, az ism ételt forgalomba helyezéskor részére 
ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táblát kell ki
adni és intézkedni kell az elveszett rendszám tábla ú j
bóli legyártásáról,

l) a k) alpont szerint kell eljárni akkor is, ha a visszavont 
rendszám táblát leselejtezték.
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120. Az XX betűjelzésű rendszám táblák kiadásakor az alábbiak
szerint kell eljárni:

a) a rendszám táblákat a vezető nélkül, illetve m unkásszál
lítás céljából vezetővel bérelt gépjárm űvekre lehet ki
adni az ilyen kölcsönzéssel foglalkozó vállalatok kérel
me alapján,

b) az a) alpont szerinti kérelem nek tartalm aznia kell a vál
lalat nevét, telephelyét, az üzemeltetés célját, a gépjár
mű adatait,

c) a kérelemhez csatolni kell a gépjárm ű műszaki alkalmas
ságának igazolását, valam int a rendszám tábla és forgal
mi engedély díjaként; 80 Ft értékű illetékbélyeget,

d) a c) alpont szerinti illetékbélyeget a kérelem re kell fel
ragasztani és érvényteleníteni kell,

e) a kérelem alapján ki kell állítani a forgalmi engedélyt 
és ki kell adni az XX betűjelzésű rendszám táblát,

f) a forgalmi engedély és rendszám tábla átvételét a kérel
men igazoltatni kell,

g) az XX betűjelzésű rendszám táblával ellátott gépjárm ű 
forgalmi engedélyét — a m unkásszállítás céljából üze
m eltetett és a külföldre is kivihető gépjárm ű kivételé
vel — a bérbeadó vállalat a bérlőnek nem adhatja át, 
hanem az üzemeltetés jogosságát egy igazolással köteles 
elismerni,

h) a bérbeadó vállalat a kiadott gépjárm űről naprakész ki
m utatást köteles vezetni.

i) az XX-es rendszám táblák kiadásakor a továbbiakban a 
94. pont f)—i) és k)—p) alpontok szerint kell eljárni.

Egyes különleges rendszám táb lák  k iadása

A BRFK Közlekedésrendészet kizárólagos hatáskörébe 
tartozó forgalmi engedély és rendszámtábla kiadása

121. A vám behozatali előjegyzésben kezelt gépjárm ű részére 
ideiglenes forgalmi engedély és ideiglenes rendszám tábla 
kiadásakor (a továbbiakban: forgalomba helyezés) az aláb
biak szükségesek:
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a) vámszervek igazolása,
b) adatlap,
c) rendszám tábla és forgalmi engedély együttes díjaként 

250 Ft értékű illetékbélyeg.
d) a gépjárm ű műszaki alkalmasságának igazolása.

122. A vám behozatali előjegyzésben kezelt gépjárm ű ideigle
nes forgalomba helyezése esetén követendő eljárás:

a) a 121. pontban felsorolt — a tulajdonos által bem uta
tott — okmányok alapján ki kell állítani az ideiglenes 
forgalmi engedélyt és ki kell adni az együttes intézke
désben m eghatározott (VÁM) rendszám táblát, az adat
lapon a rendszám tábla és forgalmi engedély átvételét 
igazoltatni kell,

b) az ideiglenes forgalmi engedélyt a kiadás évének utolsó 
napjáig kell érvényesíteni, és a Hivatalos feljegyzések 
rovatába be kell jegyezni a 95. pont a) alpontjában írt 
korlátozást,

c) a kiadott ideiglenes forgalmi engedély számát a három 
példányban kiállított (94. pont g) alpont) Felhasználási 
ívre fel kell vezetni, a kiadott rendszámot pedig á t kell 
vezetni a rendszámtáblakönyvben.

d) az ideiglenes forgalomba helyezett gépjárm űről két pél
dányban nyilvántartó  lapot kell kiállítani és annak egy 
példányát a megyei nyilvántartásban el kell helyezni,

e) a nyilvántartó lapon a gépjárm ű műszaki érvényességé
nek idejét is fel kell jegyezni.

f) a Felhasználási ív első példányát annak betelte után és 
a nyilvántartó  lap első példányát az ügyben keletkezett 
iratokkal együtt 15 napon belül a N yilvántartónak meg 
kell küldeni,

g) a rendszám tábla és forgalmi engedély együttes díjaként 
lerótt 250 F t értékű illetékbélyeget a műszaki vizsgalap 
rendőrségi példányára kell felragasztani és érvénytele
níteni kell,

h) a műszaki vizsgalap KM Közlekedési Főfelügyelet pél
dányát a 94. pont i) alpontjának megfelelően kell továb
bítani,
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i) az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének 
lejárta  u tán [b) alpont] — am ennyiben a nyilvántartó  la
pon feltün tete tt műszaki érvényességi idő még nem já rt 
le — új ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táb
lát kell kiadni,

j) az ideiglenes forgalomba helyezést az a)—c) és e)—g) al
pontok szerint kell végrehajtani,

k) az ideiglenes forgalomba helyezésről új nyilvántartó  la
pot nem kell kiállítani, hanem a m ár meglevő nyilván
tartó  lapra kell az új rendszámot rávezetni és ennek 
megfelelően kell a megyei nyilvántartóban elhelyezni,

l) ha a gépjárm ű műszaki érvényességi ideje lejárt, az új 
ideiglenes forgalmi engedélyt és rendszám táblát csak a 
műszaki alkalmasság igazolása u tán lehet kiadni,

m) a vám előjegyzésben kezelt gépjárm űvekre kiadandó 
ideiglenes forgalmi engedélyeket 50 darabos egységben 
kiemelve, a többi ideiglenes forgalmi engedélytől külön 
választva kell kezelni,

n) ha a vám behozatali előjegyzés ideje lejárt, vagy a kül
földi állampolgár az ország terü leté t végleg elhagyja 
az ideiglenes forgalmi engedélyt és ideiglenes rendszám- 
táblát tőle vissza kell vonni és a gépjárm űvet "Z" rend
számtáblával és ideiglenes forgalmi engedéllyel kell el
látni.

123. A Magyar Népköztársaság területén működő diplomáciai
testületek és a külföldi érdekeltségek m eghatározott
köréhez tartozó gépjárm űveinek forgalomba helyezése.

a) A külképviseletek, valam int a diplomata útlevéllel ren
delkező személyek tulajdonában levő gépkocsikat "DT" , 
a külképviseletek szolgálati útlevéllel rendelkező beosz
tottainak gépjárm űveit "CK" betűjelű rendszám táblával 
kell ellátni,

b) "CC" betűjelű rendszám táblával kell ellátni a
— külföldi részvétellel működő gazdasági társulások,
— külföldi érdekeltségű társaságok,
— külföldi társaságok és pénzintézetek
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Magyarországon működő tartós képviseletei és azok be
osztottainak üzemeltetésében levő gépjárm űveit,

c) "DT" , "CK" rendszám tábla kiadásához a Diplomáciai 
Testületeket Ellátó Iroda engedélye, a "CC" rendszám- 
táblához pedig a Pénzintézeti Központ Ellátó Igazgató
ság engedélye szükséges,

d) az a), b), c) alpontban felsorolt feltételeken túl a forga
lomba helyezéshez szükséges:
— a gépjárm ű érvényes műszaki vizsga igazolás,
— adatlap,
— vám igazolás,
— a rendszám tábla és forgalmi engedély egvüttes díja 

80 Ft,

e) az ország területének végleges elhagyása előtt a "DT" 
és a "CK" betűjelű rendszám táblákat be kell vonni és 
el kell látni a járm űvet "CD" betűjelű rendszámtáblával,

f) a "CC" betűjelű rendszám táblával ellátott járm űvek az 
ország végleges elhagyásakor "Z" betűjelű rendszám- 
táblát kapnak.
A "Z" rendszám tábla kiadása során a 125. pontban meg
határozott feltételeket kell alkalmazni olyan eltéréssel, 
hogy a Pénzintézeti Központ Ellátó Igazgatóság engedé
lyét is be kell szerezni.

124. A diplomaták, illetve a szolgálati útlevéllel rendelkező kül
földi állampolgárok gépjárm űveinek az ország területének 
végleges elhagyása előtt a következők szerint kell eljárni:

a) a gépjárm ű forgalomból történő kivonása. "DT" , "CK" 
rendszám tábla leadása,

b) "CD" betűjelű rendszám tábla és ideiglenes forgalmi en
gedély kiadása. Az átvételt az adatlapon igazolni kell.

c) az ideiglenes forgalmi engedélyt 30 napi érvényességgel 
kell kiállítani,

d) az ideiglenes forgalmi engedély számát fel kell vezetni 
a Felhasználási ívre, az ideiglenes rendszám tábla kiadá
sáról pedig egy példányban nyilvántartó  lapot kell fel
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fektetni, és a kiadást a rendszámkönyvben is rögzíteni 
kell,

e) a Felhasználási ívet a keletkezett iratokkal együtt ira t
tározni kell,

f) am ennyiben az ideiglenes rendszám táblát a gépjárm ű 
tulajdonosa a kiadó rendőrhatóságnak visszajuttatja, azt 
ismét ki lehet adni,

g) a d) alpont szerint ism ételten felhasznált rendszám táb
láról új nyilvántartó  lapot kell kiállítani és azt kell a 
nyilvántartásban elhelyezni, az előző nyilvántartó  kar
tont pedig — az előző rendszám tábla kiadás alapjául 
szolgáló iratokhoz csatolva — irattározni kell,

h) a rendszám tábla és forgalmi engedély díjaként 250 Ft 
lerótt illetékbélyeget az adatlapra kell felragasztani és 
ott érvényteleníteni kell.

125. Tartós kiküldetésben levő m agyar állampolgár, külföldi ke
reskedelmi képviselet által üzem bentartott, valam int a vég
leg külföldre v itt gépjárm űvek ideiglenes forgalomba he
lyezéséhez az alábbiak szükségesek:

a) a gépjárm ű tulajdonjogát igazoló okirat,

b) m agyar állampolgár esetén a kiküldetés vagy a végle
ges eltávozás igazolása,

c) az ideiglenes forgalmi engedély és rendszám tábla d íja
ként 250 Ft értékű illetékbélyeg.

d) adatlap.

126. A 125. pont a)—b) alpontjában írt igazolásként az alábbiak 
fogadhatók el:

a) gépjárm ű forgalmi engedély,

b) az új gépjárm ű értékesítésére jogosító vállalat, szövet
kezet számlája, számlakivonata,

c) útlevél, vagy kiküldő vállalat igazolása,

d) a Magyar Nemzeti Bank kiviteli engedélye.

127. A 125. pont szerinti ideiglenes forgalomba helyezéskor kö
vetendő eljárás:
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a) a 125. pontban felsoroltak bem utatása esetén ki kell ál
lítani az ideiglenes forgalmi engedélyt és ki kell adni az 
együttes intézkedésben m eghatározott (Z) rendszám táb
lát, melyek átvételét az adatlapon igazoltatni kell,

b) az ideiglenes forgalmi engedélyt egy hónapi időtartam 
ra kell érvényesíteni,

c) az ideiglenes rendszám tábláról egy példányban nyilván
tartó  kartont kell kiállítani, m elyre csak a rendszámot, 
valam int a tulajdonos nevét és címét (telephelyét), ha 
az ideiglenes forgalomba helyezett gépjárm ű állandó 
rendszám táblával is el volt látva, ezt a rendszámot, vala
m int az MNB engedélyének számát kell feljegyezni,

d) ha a külföldi kereskedelmi képviselet vagy a végleges 
letelepedési útlevéllel külföldre távozó m agyar állam 
polgár gépjárm űve el volt látva forgalmi engedéllyel és 
rendszámtáblával, azt vissza kell vonni és csak ezután 
szabad részére az ideiglenes rendszám táblát és forgalmi 
engedélyt kiadni,

e) tartós külföldi kiküldetésre utazó m agyar állampolgár 
m ár forgalomban levő gépkocsijára ideiglenes rendszám- 
táblát és forgalmi engedélyt kiadni nem lehet,

f) a kiadott ideiglenes forgalmi engedély szám át a felhasz
nálási ívre fel kell vezetni, az ideiglenes forgalmi enge
dély és rendszám tábla díjaként lerótt illetékbélyeget pe
dig az adatlapra kell felragasztani, és érvényteleníteni 
kell.

g) a 126. pont b) alpontjában írt számlát, számlakivonatot 
a gépjárm ű tulajdonosától elvenni nem szabad, csak an
nak számát kell az adatlapra felvezetni,

h) az ideiglenes rendszám táblát a gépjárm ű tulajdonosa 
végleg külföldre viheti, de ha mégis visszaküldi vagy 
visszahozza és a rendőrhatóságnak átadja, azt ismét ki 
lehet adni,

i) a h) alpont szerinti esetben a m ár meglevő nyilvántartó  
kartonra kell a c) alpontban felsorolt adatokat felve
zetni.

128. A "D T ", "CK", "CC" betűjelzésű rendszám táblák kiadá
sakor a 18/1982. belügym iniszteri utasítás és a végrehaj-
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tására kiadott 16/1982. számú belügym iniszter-helyettesi 
intézkedés alapján kell eljárni a 94. pontban foglaltak fi
gyelembevételével.

129. A "BC" betűjelzésű rendszám táblát a Közlekedési Műsza
ki Vállalat által üzem eltetett személygépkocsikra a 94. pont
ban előírtak szerint kell kiadni.

Rendszámtáblák és szigorú számadásos nyomtatványok 
igénylése és kezelése

130. A rendszám táblák és a szigorú számadásos nyom tatványok 
igénylése során az alábbiak szerint kell eljárni:
a) az első fokú szerv a rendszám tábla és nyom tatvány igé

nyét a tárgynegyedévet megelőzően. írásban küldje meg 
az Osztálynak, úgy hogy az Osztály az igénylést a tárgy- 
negyedévet megelőző hónap 5-ig továbbítani tudja.

b) az a) alpont szerinti igénylésben a rendszám táblákat 
rendszámmező. a nyom tatványokat cikkszám szerinti 
bontásban kell szerepeltetni,

c) az Osztály az első fokú szervektől beérkezett, valam int 
a saját igényét összesítse, majd az együttes utasításnak 
megfelelően járjon el,

d) az á tvett rendszám táblákat és nyom tatványokat az Osz
tály az első fokú szerv igényének megfelelően bontsa, 
m ajd á tiratta l küldje meg az igénylőnek,

e) a d) alpont szerinti átiratnak tartalm aznia kell a rend
számmező szerint bontott rendszámtáblák, valam int a 
cikkszám szerint bontott nyom tatványok felsorolását.

131. Az egyéb közlekedési igazgatási nyom tatványokkal való 
ellátást az anyagi szervek — az ügyviteli nyom tatványok 
ellátási rendjét szabályozó intézkedés alapján — végzik.

132. Az elveszett vagy m egrongálódott rendszám táblák meg
rendelése során az alábbiak szerint kell eljárni:
a) az elveszett, vagy m egrongálódott rendszám táblák ú jra 

gyártásával kapcsolatos igényeket az első fokú szervek 
gépkocsi típus, rendszám típus szerinti bontásban küld
jék meg az Osztálynak a tárgynegyedév első hó 1-ig.
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b) az Osztály az első fokú szervektől beérkezett igényeket 
összesítse, m ajd azt a "Szállítási szerződés az elveszett 
forgalmi rendszám okra" nyom tatványon a tárgynegyed
év első hó 15-ig küldje meg a BM BEK Beszerzési és 
Ellátási Osztálynak (a továbbiakban: Ellátási Osztály),

c) az Osztály — az együttes utasításnak megfelelően — a 
negyedévi vételezéskor az anyagi szervtől vegye át az 
újból legyártott — gyárilag csomagolt — rendszám táb
lákat,

d) a m egrendelt rendszám tábla hiánya, vagy hibás gyár
tása esetén az Osztály vegyen fel jegyzőkönyvet és an
nak egy példányát küldje meg az Ellátási Osztálynak.

e) az Osztály az ú jragyárto tt rendszám táblákat — á tira t
tal — küldje meg az első fokú szervnek.

f) az e) alpont szerinti á tira t az elkészült rendszám táblák 
betű és számszerinti bontását, valam int darabszám ukat 
tartalmazza,

g) a közúti járm űvek forgalomba helyezésével és forga
lomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról [4/1978. 
(VII. 6.) KPM—BM számú együttes rendelet]
— forgalmi engedély kiadásának díja: 20 Ft
— elveszett vagy használhatatlanná vált 

forgalmi engedély helyett kiállított
új forgalmi engedély kiadásának díja: 30 Ft

— a rendszám tábla kiadásának díja:
— három kerekű m otorkerékpár: 50 Ft
— személygépkocsi: 60 Ft
— egyéb gépjárm ű: 40 Ft
— mezőgazdasági vontató: 40 Ft
— pótkocsi: 30 Ft

Elveszett vagy használhatatlanná vált rendszámtábla 
pótlásáért a fenti díjak másfélszeresét kell fizetni

Ha két (első-hátsó) rendszám táblával ellátott gépjárm ű esetén 
csak az egyik rendszám tábla veszett el, vagy rongálódott meg 
csak annak újragyártásáról kell gondoskodni:
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— ideiglenes forgalmi engedély és ideiglenes
rendszám tábla kiadásának együttes díja: 250 Ft

— elveszett vagy használhatatlanná vált ideiglenes
rendszámtábla pótlásáért: 90 Ft-ot

kell fizetni.

Egyéb engedélyek kiadása

133. A figyelmeztető jelzés felszerelésének engedélyezésekor az
alábbiak szerint kell eljárni:

A kérelem beadványi illetéke 20 F t, m elyet a kérelmen
kell leróni. Az illetékbélyeget érvényteleníteni kell.
a) figyelmeztető jelzés felszerelése az út vagy közmű épí

tésére. fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására 
szolgáló járm űre, a m egengedett hosszúsági vagy széles
ségi m éretet lényegesen meghaladó, valam int az elrom
lott járm ű vontatását rendszeresen végző, a megállapí
to tt m éretet meghaladó rakom ányt rendszeresen szállító, 
továbbá az ilyen szállítm ányokat kísérő előfutó járm űre 
engedélyezhető,

b) az a) alpont szerinti járm űvet üzemeltető tulajdonos ké
relme alapján három példányban készített határozatban 
kell engedélyezni a figyelmeztető jelzés felszerelését.

c) az engedély az ország egész terü letére érvényes,
d) az engedély kiadásakor a régi típusú forgalmi engedély

hivatalos feljegyzések rovatába be kell jegyezni "a gép
járm űre a figyelmeztető jelzések felszerelését a ...........
................/19 ................  számú határozat engedélyezi" , az
új típusú forgalmi engedélyek esetén pedig igazolást 
kell kiadni,

e) igazolólappal ellátott járm ű esetén a d) alpont szerinti 
feljegyzést az igazolólapra kell rávezetni,

f) a figyelmeztető jelzés felszerelésének engedélyezését el
rendelő határozat egy példányát a járm ű tulajdonosának 
kell átadni, az átvételt a határozat második példányán 
igazoltatni kell,

g) az engedélyezést az Iktató ívre fel kell vezetni és azt a 
határozat két példányával, valam int az ügyben keletke
zett iratokkal együtt az Osztályra fel kell terjeszteni,
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h) az Osztály az engedélyezést a határozat számának fel
tüntetésével a megyei nyilvántartó  lapra vezesse rá, az 
Iktató ív első példányát az ügyben keletkezett iratok
kal együtt küldje meg a Nyilvántartónak.

134. A megkülönböztető jelzés felszerelésének engedélyezésekor
az alábbiak szerint kell eljárni:

a) megkülönböztető jelzés felszerelése az önkéntes és válla
lati tűzoltóság különleges tűzoltó gépjárm űveire, az Or
szágos Mentőszolgálat, valam int más szervek kizárólag 
életmentési, kárelhárítási feladatokra használt gépjár
műveire engedélyezhető,

b) az engedély kiadása a megyei rendőr-főkapitányságok 
közbiztonsági és közlekedési osztályai és a BRFK Köz
lekedésrendészet hatáskörébe tartozik.

c) a Belügyminisztérium  gépjárm űvei vonatkozásában a 
BM BEK, a Honvédelmi M inisztérium gépjárm űvei ese
tén a HM illetékes szerve, az állami tűzoltóság gépjár
művei vonatkozásában pedig a BM TOP hatáskörébe 
tartozik a megkülönböztető jelzés felszerelésének enge
délyezése,

d) az a) alpont szerinti járm űvet üzemeltető tulajdonos ké
relme alapján három példányban kiállított határozatban 
kell engedélyezni a megkülönböztető jelzés felszerelé
sét,

e) az engedély kiadásakor a régi típusú forgalmi engedély
hivatalos feljegyzések rovatába be kell jegyezni a "gép
járm űre a megkülönböztető jelzés felszerelését a ...........
........... /19 ....................  számú határozat engedélyezi", az
új típusú forgalmi engedélynél pedig igazolást kell ki
adni,

f) a megkülönböztető jelzés felszerelésének engedélyezését 
elrendelő határozat első példányát a gépjárm ű tu lajdo
nosának kell átadni, és az átvételt a második példányon 
igazoltatni kell.

g) a megkülönböztető jelzés felszerelésének engedélyezé
sét a megyei nyilvántartó  lapra — a határozat számának 
feltüntetésével — fel kell vezetni, és a határozatot az 
ügyben keletkezett egyéb iratokkal együtt a N yilvántar
tónak kell megküldeni.
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135. A figyelmezt ető jelzés felszerelése iránti kérelem  eluta
sítása esetén követendő eljárás:
a) a figyelmeztető jelzés felszerelése engedélyezésének 

m egtagadását három példányban készített határozatban 
kell kimondani,

b) az a) alpont szerinti határozat első példányát a kérelm e
zőnek kell megküldeni, a második és harm adik példányt 
pedig a fellebbezési időre (20 napra) határidőbe kell 
tenni,

c) am ennyiben az első fokú határozat ellen a m egadott 
határidőn belül fellebbezést nem jelentenek be, az ügy
ben keletkezett iratokat irattározni kell,

d) ha az érdekelt fél az első fokú határozat ellen — 50 
Ft -os illetékbélyeggel ellátott — fellebbezést nyújt be, 
azt és az ügyben keletkezett iratokat elbírálás végett, a 
másodfokú rendőrhatóságnak fel kell terjeszteni,

e) a másodfokú rendőrhatóság az ügyet vizsgálja felül és 
döntését három példányban készített határozatban hozza 
meg,

f) a továbbiakban a 112. pont j)—o) alpontja szerint kell 
eljárni.

136. A megkülönböztető jelzés felszerelése iránti kérelem eluta
sítása esetén a 135. pontban írtak szerint kell eljárni, azzal 
a különbséggel, hogy a másodfokú eljárás a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányság vezetőjének hatáskörébe ta r
tozik.

137. A reklám  célokat szolgáló eszközök használatának engedé
lyezése során a 133. pont b) és f)—h) alpontjaiban, vala
m int a 135. pontban foglaltak szerint kell eljárni azzal a 
különbséggel, hogy magánszemély esetén 50 Ft kiadványi 
illetéket is le kell rovatni.
A járm ű külsején felirat, jelzés, ábra elhelyezésének enge
délyezése során a 23/1975. (XII. 31.) KPM—BM számú ren
delet 60 §-ra figyelemmel kell eljárni.
A gépjárm űvön hangszóró felszerelése magánszemélyek, 
m agánszemélynek minősülő szervezetek (pl.: Gazdasági 
Munkaközösség) csak kivételesen indokolt esetben engedé
lyezhető.
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138. Közúton verseny tartásának engedélyezése iránti kérelem
esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a) az engedélyt csak az illetékes sportszövetségek jóváha
gyásával ellátott és m egküldött versenykiírás alapján, 
írásbeli kérelem re lehet m egadni,

b) az engedély kiadására egy rendőrkapitányság illetékes
ségi területét érintő verseny esetén a kérelmező székhe
lye szerinti rendőrkapitányság, illetve Budapest esetén 
a BRFK Közlekedésrendészet, több első fokú rendőrha
tóság terü leté t érintő versenynél a megyei rendőr-főka
pitányság közbiztonsági és közlekedési osztályának ve
zetője, több rendőr-főkapitányság terü leté t érintő ver
seny iránti kérelem nél — az é rin te tt megyei rendőr-fő
kapitányságokkal történő előzetes egyeztetés u tán — az 
engedélyt kérő szerv székhelye szerint illetékes megyei 
rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési osz
tályának, illetve a BRFK Közlekedésrendészetének ve
zetője a jogosult,

c) háztömb körüli m otorkerékpár és gépkocsi verseny ren
dezésére engedély nem adható,

d) az engedélyezés során követendő eljárásra a továbbiak
ban a 135. és 136. pontban írtak  az irányadók.

Egyéb rendelkezések

139. A közúti közlekedési igazgatási eljárás során benyújto tt 
felülvizsgálati kérelem esetén az alábbiak szerint kell el
járni:

a) am ennyiben a felülvizsgálati kérelm et az első fokú ha
tározat ellen nyújto tták  be és a fellebbezési határidő 
még nem telt el a kérelm et fellebbezésnek kell tek in
teni, és e szerint kell eljárni,

b) ha jogerős (első vagy másodfokú) határozat ellen nyú j
tanak be felülvizsgálati kérelm et, az ügyben keletke
zett iratokat a felülvizsgálati kérelem m el együtt a BM 
ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség 
Közlekedési Osztályára kell felterjeszteni,

— 80 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /81



c) a felülvizsgálati kérelem illetéke 150 Ft, m elyet illeték- 
bélyegben a kérelmen kell lerovatni, és ott érvénytele
níteni kell,

d) ha a felülvizsgálat során — a méltányosság esetét ki
véve — a kérelem nek helyt adtak, az illetékes rendőri 
szerv az illeték visszafizetése m iatt a határozatot a ké
relmező lakóhelye szerint illetékes illetékhivatalnak is 
küldje meg.

140. Az államigazgatási végrehajtási bírság kiszabása és behaj
tása esetén követendő eljárás:

a) az olyan közlekedési igazgatási határozatban, mely az 
ügyfélre nézve kötelezettséget tartalm az — nem telje
sítése esetére — a 10 000 Ft-ig terjedő végrehajtási b ír
ság kiszabásának lehetőségét rögzíteni kell: "Felhívom 
figyelmét, hogy am ennyiben a határozatban foglaltak
nak nem tesz eleget az 1981. évi I. tv. 82. §-a (1) bekez
désének c) pontja alapján 10 000 Ft-ig terjedő pénzbír
ság ismétlődő kiszabására van lehetőség,"

b) am ennyiben a kötelezett a jogerős határozatban foglal
taknak nem tesz eleget a végrehajtási bírság kiszabásá
ra lehet intézkedni,

c) a bírság összegét a 907 1123 000 cikkszámú nyom tatvány 
felhasználásával illetékbélyegben kell lerovatni. A 
nyom tatványt a határozat első példányával együtt kell 
a kötelezettnek megküldeni, a második és harm adik pél
dányát pedig határidőbe kell tenni,

d) a végrehajtási bírságot kiszabó határozat ellen benyúj
to tt fellebbezés a bírság megfizetésére halasztó hatályú, 
a fellebbezés illetéke 50 Ft, m elyet illetékbélyegben kell 
lerovatni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett ira
tokat az Osztályra kell felterjeszteni,

e) az Osztály a felterjesztett iratokat vizsgálja felül és 
döntését három példányban készült határozatban hozza 
meg. A továbbiakban a 112. pont j)—o) alpontja szerint 
kell eljárni,

f) a végrehajtási bírság kiszabása — az eredeti kötelezett
ség nem teljesítése esetén — megismételhető és az ös
szeghatár növelhető,
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g) am ennyiben a bírságot a kötelezett nem fizeti ki, azt a 
bírságot kiszabó rendőrhatóságnak elsősorban a kötele
zett m unkabérére vezetett végrehajtással kell behajtani. 
A letiltó határozatot a kötelezett m unkáltatójának kell 
megküldeni. A m unkáltató t fel kell kérni, hogy a letil
tást a c) alpontban ír t  módon teljesítse.

141. Általános előírások az illeték lerovatása során követendő 
eljárásban:

a) am ennyiben az ügyfél az előírt illetékfizetési kötele
zettségének nem te tt eleget (pl.: kérelem  esetén nem 
rótta le a 20 Ft államigazgatási beadványi illetéket 
vagy fellebbezés esetén az 50 Ft értékű illeték lerovását 
m ulasztotta el stb.) fel kell szólítani annak pótlására,

b) ha az ügyfél a felszólításnak nem tesz eleget az ügyben 
el kell járni, de az illeték befizetésére intézkedni kell,

c) am ennyiben a fellebbezési eljárás során a másodfokú 
szerv a fellebbezésnek helyt ad, a határozatban a fel
lebbezési illeték visszatérítése irán t is intézkedni kell,

d) a c) alpont szerinti határozatot — a visszatérítés végre
hajtása végett — a kérelmező lakóhelye szerinti illeték
kiszabási hivatalnak is meg kell küldeni.

142. A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási eljárásban 
az ügyfél helyett m eghatalm azottja is eljárhat. A m egha
talm azott eljárása jogosságát két tanú által hitelesített 
— 20 F t illetékbélyeggel ellátott —, a meghatalmazó által 
aláírt nyilatkozattal köteles igazolni.

143. A közlekedési igazgatási ügyintézés során keletkezett ira
tok más rendőrhatóság részére történő továbbítása során 
az alábbiak szerint kell eljárni:

a) ha az ira tokat másik megyébe kell továbbítani azt az 
Osztály végezze, és a címzett megye Osztályának küldje 
meg,

b) a m egyén belül az első fokú szervek közvetlenül egy
m ásnak küldjék meg az iratokat,

c) az a) alpont szerinti megküldéskor a címzett Osztály to
vábbítsa az anyagot az első fokú szervnek,
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d) a gépjárm ű tulajdonjogában beállott változás esetén a 
területváltozást bejelentő levelezőlapot más írásos mó
don, illetve személyesen történő bejelentés u tán  a nyil
vántartó lapot — a bejelentőlappal együtt — 8 napon 
belül meg kell küldeni az új tulajdonos lakóhelye szerint 
illetékes rendőrhatóságnak.

e) am ennyiben az üzem bentartó személyében következik 
be változás, és az más megye területén lakik, a gépjár
mű nyilvántartását továbbra is a tulajdonos lakóhelye 
szerint illetékes rendőrhatóság végzi, így ilyen esetben 
a nyilvántartó  lapot továbbítani nem kell,

f) ha a d) alpont szerinti megküldés esetén a nyilvántartó  
lap az a) alpont szerinti rendőrhatósághoz megérkezik, 
az átkérőlap megküldésével értesítse erről az első fokú 
szervet,

g) az első fokú rendőri szerv az f) alpont szerinti értesítés 
alapján a gépjárm ű tulajdonosát értesítse, hogy az átírás 
végett jelenjen meg,

h) ha a tulajdonváltozás bejelentése végett az új tulajdo
nos m egjelenik a lakóhelye szerint, illetve az első fokú 
rendőri szervnél és a nyilvántartó  lap még nem érkezett 
meg, az á tírást az adás-vételi szerződés alapján el kell 
végezni, ki kell adni az új személyi lapot és az iratokat 
30 napra határidőbe kell tenni.
Az új tulajdonossal ki kell töltetni a területváltozást be
jelentő levelezőlapot és meg kell küldeni a régi tu la j
donos lakóhelye szerint illetékes megyei rendőrkapi
tányságnak,

i) am ennyiben a nyilvántartó  lap megérkezése u tán kide
rül, hogy valam i nem egyezik, az új tulajdonost be kell 
hívni és az ellentm ondást tisztázni kell,

j) ha az i) alpont szerinti értesítésre nem jelenik meg, ha
tározatban el kell rendelni a rendszám tábla és forgalmi 
engedély visszavonását és a továbbiakban a 113. pont 
szerint kell eljárni,

k) ha az adatok megegyeznek az iratokat a határidőből ki 
kell venni és a továbbiakban a 107. pont szerint kell az 
eljárást lefolytatni,
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l) az új típusú forgalmi engedélyeket tulajdonváltozás 
esetén az adás-vételtől szám ított 15 napig személyi lap 
nélkül is érvényesnek kell tekinteni,

m) ha a személyi lapot a régi tulajdonos leadta, azt a nyil
vántartó  kartonnal együtt az új tulajdonos lakóhelye 
szerint illetékes rendőrhatóságnak meg kell küldeni, 
ahol azt az átírás elvégzése után semmisítsék meg.

144. A gépjárm üvei kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyinté
zés során — a rendszám tábla elvesztésének bejelentését ki
véve — csak a tulajdonos vagy m eghatalm azottja já rh a t el, 
a gépjárm ű üzem bentartója csak akkor, ha erről a tulajdo
nostól m eghatalm azást (142. pont) kapott.

145. A közlekedési igazgatási ügyintézés során az ezen szabály
zatban felsorolt okmányon felül — a személyazonosság 
m egállapítása és az adatok pontosítása érdekében — a sze
mélyi igazolvány (lakhatási engedély) útlevél bem utatását 
is meg kell követelni.

146. Az operatív érdekből történő fedőrendszám tábla kiadását 
a 8/1983. BM számú utasítás 19—20. pontja szabályozza.

147. Az új típusú forgalmi engedély kiállításánál a személlyel 
kapcsolatos korlátozásokat alapvetően a személyi lapra, a 
műszaki korlátozásokat a törzslapra kell rávezetni, de több 
korlátozás esetén fel lehet használni a másik lapot is. Ha 
tulajdonváltozás m iatt új személyi lap kerül kiadásra, az 
eredeti személyi lapon levő műszaki korlátozásokat az újra 
is rá kell vezetni.

148. Ha a fellebbezésre rendelkezésre álló időn túl nyújtanak 
be fellebbezést, az államigazgatási határozat ellen, azt is 
meg kel vizsgálni. Am ennyiben a vizsgálat azt m utatja, 
hogy a fellebbezés jogos volt, úgy kell eljárni, m intha a 
határidő nem telt volna le. Ha a határozatot hozó szerv a 
fellebbezéssel nem ért egyet, azt felülvizsgálati kérelem nek 
kell tekinteni, és eszerint kell eljárni.

149. Ahol ezen intézkedés az Osztály továbbítási, irattározási 
tevékenységéről rendelkezik, o tt a BRFK vonatkozásában 
az első fokú szervet kell érteni.
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150. Az első fokú rendőrhatóság által hibásan felterjesztett 
anyag esetén — a N yilvántartó felé történő m egküldése
kor — az alábbiak szerint kell eljárni:
a) az Osztály a kísérő Felhasználási ívről vagy Iktató ív

ről törölje az első fokú rendőrhatóságnak visszaküldött 
anyagokat, és a törlés m ellett jelezze a visszaküldés té
nyét,

b) az első fokú rendőrhatóság a visszaküldött hibás anya
got soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül javítsa ki. 
Az anyagot a következő Iktató íven, új alszámon kell 
az Osztálynak felterjeszteni,

c) az Osztály a felterjesztett anyagot ellenőrizze, m ajd 
küldje meg a Nyilvántartónak.

151. Amennyiben az egyik megye az általa á tvett és a nevén 
ny ilvántarto tt vezetői engedély, forgalmi engedély nyom 
tatványból, illetve a rendszám táblából bárm ely ok m iatt és 
bárm ely m ennyiségben egy másik megyének átad, erről 
a N yilvántartó t á tiratban  — az átadott nyom tatványok 
sorszámának, illetve a rendszám táblák betű- és szám jegyé
nek feltüntetésével — soron kívül értesítése.

152. Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély, illetve az ideig
lenes rendszám tábla u tán fizetendő adó összegét az első 
fokú rendőrhatóság székhelyén levő tanács szakigazgatási 
szervénél kell lerovatni.

153. A közlekedési igazgatási eljárásban használatos külső le
gyártású nyom tatványok helyett az adataival egyező ké
relem csak akkor fogadható el, ha az első fokú rendőrha
tóság székhelyén nyom tatvány — bárm ely ok m iatt — 
nem kapható.

154. Am ennyiben a gépjárm ű tulajdonosa a tulajdonjog átszál
lását a lakóhelye szerint illetékes rendőrhatóságnál bejelen
te tte  de nem vállalja a területváltozást bejelentő levelező
lap elküldését az előző tulajdonos lakóhelye szerint illeté
kes rendőrhatóság felé, a nyilvántartó  lap átkérése irán t a 
rendőrhatóság intézkedjen.

155. Az ügyintézés során lerovatott illetékbélyeget az ügyinté
zőnek a szerv bélyegzőjének lenyomatával, keltezéssel és 
aláírásával kell érvényteleníteni.
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156. A rendszám táblák selejtezése során az alábbiak szerint kell
eljárni:

a) a forgalomból kivont járm űvek rendszám tábláit a for
galomból kivonást elrendelő határozat jogerőre emelke
désétől szám ított egy év eltelte után lehet kiselejtezni,

b) nem kell m egvárni az egy év elteltét, ha a forgalomból 
kivont járm ű tulajdonosa kinyilvánította, hogy a já r
m űvét nem kívánja többé forgalomba helyezni,

c) a b) alpont szerinti nyilatkozatot írásban kell tenni vagy 
a forgalomból kivonási határozaton, adatlapon kell elis
merni,

d) a m egrongálódott rendszám táblákat a leadáskor selej
tezni lehet,

e) a rendszám táblák selejtezését a BM ORFK közbizton
sági és közlekedési helyettes és a BM anyagi-technikai 
csoportfőnök 7/1983. számú együttes intézkedése szerint 
kell végrehajtani.

f) az egyéb ok m iatt visszavont rendszám táblákat — a R. 
10. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt esetet kivé
ve — az a) pontnak megfelelően egy év után selejtezni 
kell.

A rendszám táb lák  selejtezése

A gépjármű nyilvántartó lapok selejtezése

157. A nyilvántartó  lapok selejtezésekor az alábbiak szerint
kell eljárni:

a) az 5 évnél hosszabb ideje a forgalomból kivont gépjár
m űvek nyilvántartó  lapjait meg kell küldeni a Nyilván
tartónak,

b) a nyilvántartó lapról betűcsoportok szerinti felsorolás
ban két példányos jegyzőkönyvet kell felvenni és a nyil
vántartó  lapokkal együtt annak egy példányát március 
31-ig meg kell küldeni a N yilvántartónak,

c) a jegyzőkönyv második példányát irattározni kell.

— 86 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/8/1984 /87



A közúti közlekedési
igazgatási eljárás során keletkezett iratok selejtezése

158. A gépjárművezetői engedély, nemzetközi gépjárművezetői 
engedély, járm űvezetői igazolvány kiadásával, valam int 
ezek és a segédm otorkerékpár-vezetői, a lassú járm ű veze
tői és állati erővel vont járm ű h a jtói igazolvány visszavo
násával kapcsolatos iratok
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Megőrzési idő:
a) gépjárművezetői engedély, járm ű

vezetői igazolvány kiadása iránti 
kérelem (vizsgaértesítő) és ezekben 
hozott határozatok:

3 év

b) gépjárművezetői engedély , nem 
zetközi gépjárm űvezetői engedély, 
járm űvezetői igazolvány, segédmo
torkerékpár vezetői, m unkagépve
zetői és lovashajtói igazolvány 
végleges visszavonás esetén, to
vábbá a visszavonás tárgyában ke
letkezett iratok,

3 év

c) gépjárművezetői engedély, ideigle
nes vezetői engedély, gyakorlóve
zetői igazolvány, nemzetközi gép- 
járm űvezetői engedély, járm űveze
tői igazolvány, segédm otorkerék
pár-vezetői, munkagépvezetői, lo
vaskocsi h a jtói igazolvány m egha
tározott időre történő visszavonása 
tárgyában keletkezett iratok,

visszaadás u tá n : 
1 év

d) ideiglenes vezetői engedély, gya
korló vezetői igazolvány kiadása 
iránti kérelem , bevont ideiglenes 
vezetői engedély,

kiadás, illetőleg 
visszavonás u tá n :

1 év

e) m agyar állampolgár külföldön 
szerzett vezetői engedélye m agyar 
nyelvű vezetői engedélyre történő 
kicserélése esetén, továbbá a csere 
iránti kérelem tárgyában keletke
zett iratok,

Kiadás után: 
1 év



f) külföldi állampolgár külföldi ható
ság által k iállíto tt vezetői engedé
lyének m agyar nyelvű vezetői en
gedélyre történő kicserélése tá r
gyában keletkezett iratok, a kül
földi vezetői engedély kivételével,

kiadás után: 3 év 
illetőleg a kül
földi vezetői en
gedély vissza
adásáig

g) a vezetői engedély, járm űvezetői 
igazolvány adataiban bekövetke
zett változások bejelentése tárgyá
ban keletkezett iratok,

1 év

— gépjárm ű forgalmi engedély és 
rendszám tábla kiadása iránti 
kérelem, gépjárm ű vizsgalap és 
a hatósági jelzések kiadásával 
kapcsolatban keletkezett egyéb 
iratok,

3 év

— gépjárm űnek a forgalomból va
ló végleges kivonás esetén a 
forgalmi engedély, rendszám- 
tábla és visszavonása tárgyában 
keletkezett iratok,

1 év

— a gépjárm ű hatósági jelzéseinek 
m eghatározatlan időre történ t 
visszavonása esetén a rendszám- 
tábla, forgalmi engedély és a 
visszavonás tárgyában keletke
zett iratok,

1 év,
illetőleg a vis
szavonástól:

3 év

— a gépjárm ű újbóli forgalomba 
helyezésével kapcsolatos iratok,

3 év

— a gépjárm ű üzem bentartójának 
nevében és a forgalmi engedély 
adataiban bekövetkezett válto
zások bejelentésével kapcsola
tos iratok,

1 év

— próba rendszámtábla, ideigle
nes forgalmi engedély kiadása 
iránti kérelmek, ezekben hozott 
határozatok,

1 év
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— ideiglenes forgalmi engedély, érvényesség le
járta  után 1 év

— indítási napló, betelte után: 
1 év

— a hatósági jelzésekkel el nem 
láto tt gépjárm űvek közúti for
galomban való részvétele iránti 
kérelem, útvonal engedély,

1 év

— a DT, CK, CD és a VÁM rend
számtáblák, s ezekhez forgalmi 
engedély kiadása iránti kére
lem, műszaki vizsgalap, határo
zatok és egyéb iratok.

hatósági jelzések 
visszaadása u tá n : 

3 év
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