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Intézkedése

a magánszemél yek gépjárműhasznál atá ról szóló 31/1981. / IX . 14./ 
MT számú rendelettel módosított 3/1980. /II.6./ MT számú 
rendelet rendőrhatóságnál történő végrehajtásáról.

Budapest, 1982. január 4-én

A magánszemélyek gépjárműhasználatáról szóló 31/1981. /IX.14./ 
MT számú rendelettel módosított 3/1980. /II.6./ MT számú 
rendelet rendőrhatóságnál történő végrehajtására kiadom az 
alábbi

intézkedést.

1. A minisztertanácsi rendelet szerint  m a g á n s z e m é l y  külön 
engedély nélkül csak

a/ személygépkocsit /ideértve a lakógépkocsit is/ és 
ennek könnyű pótkocsiját vagy lakókocsiját,

b/ motorkerékpárt és ennek pótkocsiját,

c/ segédmotoros kerékpárt,

d/ legfeljebb 11 kw teljesítményű olyan lassú járművet 
/vagy lassú járműből és pótkocsiból álló járműszere
vényt/, amelynek hasznos teherbírása az 1000 kg-ot 
nem haladja meg

tarthat üzemben.

2. Egyéb gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, 
valamint pótkocsit magánszemél y, il l etve gazdasági mu nk a
közösség csak külön engedély alapján üzemeltethet, ezért 
az ilyen járműveket forgalomba helyezni vagy a tulajdon
jogát átírni csak az engedély megléte esetén szabad.

3 . A 2. pont szerinti engedélyek a következők:

a/ kisiparos - a mutatványos kivételével - magánkereskedő 
által üzemeltetett gépjármű esetén az iparjogosítvány
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illetve a kereskedői igazolvány kiadására jogosult 
tanácsi szakigazgatási szerv engedél ye al apján a 
KPM Autófelügyelet által kiadott üzembe ntartási e ngedély,

b/ művész, művészekbő al akult együttes és mutatványos 
ál t al üzemeltetett gépkocsi, mezőgazdasági vontató 
vagy lassú jármű és ezek pótkocsija esetén a KPM Autó- 
felügyelet üzembentartási engedélye,

c/ méhész méhvándoroltatásra szolgáló, beépített kaptárak
kal felszerelt vagy méhvándoroltatásra időlegesen átalakítható

 tehergépkocsija esetén az illetékes tanácsi 
szakigazgatási szerv engedélye alapján kiadott KPM Autó- 
felügyeleti ü zembentartási engedély

d/ ha a c/ pont szerinti magánszemély mezőgazdasági vontatót, 
vagy lassú járművet és ezek pótkocsijait akarja üzemeltetni 
 a tanácsi  szakigazgatási sze rv engedélye,

e/ egyéb magánszemély illetve gazdasági munkaközösség 
által üzemeltetett mezőgazdasági vontató, lassú jármű 
és ezek pótkocsija esetén a tanácsi szakigazgatási szerv 
engedélye,

f/ egyéb magánszemély , illetve gazdasági munkaközösség 
tehergépkocsija esetén a tanácsi szakigazgatási szerv 
enge délye alapján kiadott KPM A utófelügyeleti üzembentartási
e n g e dély.

4 . A 2. pont szerinti jármű forgalomba helyezésekor a csak 
a tanácsi szakigazgatási szerv engedélye alapján üzemeltetett
 jármű esetén a 3. pont szerinti engedély bemutatását 

 meg kell követelni, de azt a tulajdonostól elvenni 
nem szabad, hanem a számát kell az ügyiratra rávezetni.

5. A KPM Autófe l ügyel e t üzembentartási engedél ye al apján 
üzemeltetett jármű esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a/ a KPM Autó felügyelet a jármű forgalomba helyezése
előtt az üzembentartási engedélyt nem adja á t a tulaj
donosnak, hanem a műszaki vizsgalapra a következő 
záradékot írja rá:
"A forgalmi engedély kizárólag a .........  számú
üzembentartási engedéllyel együtt érvényes."

b/ az a/  al pont sze rint záradékolt műszak i vizsgal ap al apján 
a járművet forgalomba kell helyezni és a forgalmi enge
dély
"H ivatal os fel jegyzé sek" rovatá ba a záradéko t be kell 
jegyezni,

c/ a hatósági jelzés kiadása után a KPM Autófelügyelet 
a rendszám bejegyzésével egyidejűleg az üzemben tartási 
engedél yt kiadja a tulajdonosnak.
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6. A tehergépkocsikat a társadalmi, a szöve tkezeti és személyi 
tul ajd onb an l évő te hergépkocs ikra fenntartot t , a me ző gazdasági 

 vontatókat és pótkocsikat az ezen járművek részére
fenntartott rendszám ke retből kell rendszámtábl ával  ellátni.

7. Gazdálkodó szervezet a feleslegessé vált mezőgazdasági 
vontatóját, lassú járművét vagy pótkocsiját közvetlenül 
magánszemély részére is értékesítheti.
A leírtaknak megfelelően a gazdálkodó szervezet és a 
magánszemély között kötött adás-vételi szerződést vagy 
számlát ezen jármüvek származásának igazolásaként el kell 
fogadni. A jármű tulajdonjogát átírni azonban csak akkor 
lehet, ha az új tulajdonos rendelkezik a 5. pont szerinti 
engedéllyel.

8. Magánszemély a 2 . pont szerinti engedélyhez kötött járműve
ke t közvetlenül magánszemély részére is értékesítheti.
A tulajdonjog átírását azonban csak a kkor lehet elvégezni, 
ha az új tulajdonos rendelkezik a 3. pont szerinti engedély
lyel.

9. A 2. pont szerinti járművek közúti ellenőrzésekor az 
alábbiak figyelembevételével kell eljárni:

a/ a magánszemély a tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, 
lassú járművet és pótkocsit csak a részére kiadott 
/a tanácsi szakigazgatási szerv engedélye , illetve a 
KPM A utóf elügyelet üzemben tartási engedélye/ engedély 
keretei között h a s z n á l h a t j a ,

b/ a magánszemély az engedélyt, illetve az üzembentartási 
engedélyt a jármű használata során köteles magánál 
tartani,

c/ a kisiparos és a magánkereskedő a működéséhez szükséges 
anyagot, eszközt, az általa előállított, javított 
vagy használt terméket jogosult szállítani,

d/ a fuvarozó, a személyszállító és autómentő kisiparos 
az iparjogosítványában meghatározott területen jogosult 
fuvarozást, sze mélyszállítást, illetőleg autómentést 
vállalni, ezen területen túl csak visszfuvart vállalhat,

c/ művész, művészekből alakult együttes és mutatványos 
a tevékenységéhez szükséges anyagot, eszközt az általa 
előállított terméket vagy létrehozott alkotást jogosult 
szállítani,

f/ egyéb magánszemély vagy gazdasági munkaközösség a tevé
kenységéhez szükséges anyagot, eszközt, terméket jogosult 

 szál l í tani,

g/ magánszemély a gépjárművével mezőgazdasági bérmunkát
- ideértve a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
áru- és anyagmozgatást - csak a helyi tanácsi szakigazga
tási szerv külön engedélye alapján és csak személyesen 
végezhet,
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h/ a gépkocsi, a mezőgazdasági vontató és a pótkocsi jobbol
dalán az engedéllyel rendelkező magánszemély nevét és 
lakcímét, a kisiparos ál tal üze meltetett jármű esetén  
ezen túl a tevékenységét és telephelyét is feltüntető 
15x30 cm nagyságú táblát kell fe lszerel ni,

i/ a szabál yszegé sről.

- az üzembentartási engedéllyel ellátott jármű esetében 
a KPM Autóf e l ügyelet,

- a tanácsi szakigazgatási szerv engedélye alapján 
üzemeltetett jármű esetében az engedélyt kiadó szervet

kell értesíteni.

10. E z az intézkedés 1982. január 1-én lép hatályba, és
ezzel egyidejűleg az országos rendőrfőkap i tány közbiztonsá
gi és közlekedési helyettesének 4/1980. számú Intézkedése, 
valamint az o rszágos rendőrfőkapitány közbiztonsági és 
közlekedési helyettesének 2/1981. számú Intézkedése 
hatályát vesz ti.

 T ó th Ferenc r. vezérőrnagy
a z  o r sz á g o s rendőrfőka p itány

k özbiztons ági és közlekedési 
h e l y e t t e se

Készült: 35 példányban 
Kapja: BM ORFK II. Csfség

BM ORFK II-1 , II-2, II-3 . Osztály 
BM ORFK Útellenőrző Parancsnokság
Valamennyi megyei RFK közbiztonsági és közlekedési 
osztály
BRFK Közlekedésrendészet 
Irattár
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