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A BM ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 
Közbiztonsági és Közlekedési Helyettese

és
a BM. Anyagi és Technikai Csoportfőnök 

7 /1983. számú 
EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE 

a gépjármű forgalmi rendszámtáblák selejtezéséről

Budapest, 1983. december hó 12-n

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 14/1980./BK.8./ 
számú utasítása 101. pontjában foglaltak alapján a gépjár
mű forgalmi rendszámtáblák /a továbbiakban: rendszámtáblák/ 
selejtezésének végrehajtására kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A visszavont rendszámtáblákat a Budapesti Rendőr-főkapi
tányság Közlek edésrendészete , a megyei rendőr-főkap itány
ság közbiztonsági és közlekedési osztály közlekedési al
osztálya saját hatáskörben, a Belügyminisztérium üzemel
tetésében lévő gépjárművekről bevontakat a BM Beszerzési
és Ellátási Központ /a továbbiakban: BM BEK/ Központi Anyag
szertár Gépjármű Alosztálya évenként selejtezze.

2. A visszavont rendszámtáblákról a selejtezést végző szerv
nek "Jegyzék"-et kell készíteni,  betű- és számmező sze
rint emelkedő sorrendben.

3. A selejtezésre kerülő rendszámtáblák megsemmisítése bizott
ságilag, beolvasztással történhet, az arra kijelölt vállal
atoknál.

A vállalatok megnevezését és a beolvasztás szervenkénti 
időpontjait az intézkedés 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A megsemmisítésre kerülő rendszámtáblák átadását csak az 
intézkedés 1. pontjában felsorolt szervek beosztottai 
végezhetik. Ezt a feladatot másra átruházni nem lehet.
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5. A szállításra kerülő rendszámtáblákat - kizárólag zsineg 
felhasználásával - úgy kell kötegelni, hogy azokat szét
bontás nélkül az olvasztóba lehessen helyezni. A rend - 
számtáblákat kötegelés előtt a nem alumínium fémektől 
/rögzítőkeret, csavarok stb./ meg kell tisztítani.
A nem zárt rakfelületű szállítój á r m űveket a szállítás 
időtartamára védő ponyvával kell ellátni.

6. A rendszámtáblákat a kijelölt vállalatnak súly szerint kell 
átadni, amelyről "Mérlegelési jegy"-et állítanak ki.
A mérlegelés után az átadással megbízott személy mindadd
ig legyen jelen, míg a rendszámtáblák az olvasztób a ker
ülnek.

7. Az átadás-átvételről, a beolvasztás megtörténtéről - az 
átadó szerv beosztottja és a beolvaszá st  végző műszak 
vezetője jelenlétében -  "Jegyzőkönyv"-et kell felvenni, az 
Intézkedés 2. számú melléklete szerint. A "Jegyzőkönyv" 
az anyagátadás-átvétel, illetőleg a beolvasztás megtör
téntének alapokmánya.

8. A "Jegyzőkönyv" két példányát a "Mérlegelési jegy" egy 
példányának csatolásával a BM BEK Központi Anyagszertár 
Gépjármű Alosztály részére kell megküldeni, amely a bevé
telezés érdekében a "Jegyzőkönyv" egy példányának továb b
küldésével tájékoztassa a BM Terv- é s Pénzügyi Csoport
főnökség Központi Pénzügyi Osztályát.
Ugyanezen okmányok egy-egy példányát, valamint a 
Jegyzék"-et a selejtezést végző szerv irattározza az irattári 
tervben m eghat á rozott határidőig.

9. A beolvasztásra átadott rendszámtábla-mennyiség ellenér
tékét - amit a vállalatok az átadáskori piaci árnak meg
felelően állapítanak meg - a 235 90145 1451 számú BM 
Központi Pénzügyi Osztály Budapest elnevezésű számlára  
kell átutaltatni.

10. Ez az intézkedés 1984. január 1-én lép hatályba, egyide
jűleg a B M  II/II. és I/II. csoportfőnök-helyettes 2/1977. 
számú együttes intézkedés hatályát veszti. Az intézkedés
ben foglaltakat az érintett személyi állománnyal ismer
tetni kell.

Szentpéteri Gyula   Tóth Ferenc r. vezérőrnagy
r. ezredes  az országos rendőrfőkapitány

csoportfőnök  közbiztonsági és közlekedési
helyettese

Készült: 40 példányban
Felterjesztve: Közbiztonsági Miniszterhelyettes Elvtársnak,

Pénzügyi-Anyagi-Műszaki Miniszterhelyettes 
Elvtársnak,

Kapják: elosztó szerint.
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1. számú melléklet

7/1983. sz. együttes 
intézkedéshez.

A rendszámtáblák beolvasztását végző vállalatok, a szállítás 
időpontjai szervenként.

1. Csepel Művek Qualitál Könnyűfém Öntöde 
Cím : 3032 Apc , /Nógrád megye/
Telefon : Apc , Jzr~ ¿2.0 '¡J :\M{
Dqyin téző : --MüFta-Cva
Oanuár első két hetében:

Bács-Kiskun MRFK,
Békés MRFK,
Borsod MRFK,
Csongrád MRFK és
Heves MRFK közbiztonsági és közlekedési osztály 
közlekedési alosztály,
Munkásőrség Országos Parancsnoksága,
IM BV Országos Parancsnokság,

Január második két hetében:

Hajdu-Bihar MRFK,
Nógrád MRFbC 
Szabolcs MRFK,
Szolnok MRFK közbiztonsági és közlekedési osztály, 

 ̂ közlekedési alosztály, 
i Vámőrség Országos Parancsnoksága,

BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága.

2. Inotai Aluminiumkohó
Cim: Várpalota, III.

8. főút, 17. km, szelvény,
Telefon: 96/15525.
Ilqyintéző: Bognár Ferenc

Oanuár második két hetében:

Budapesti RFK Közlekedésrendészete,
Baranya MRFK.
GyŐr-Sopron MRFK,
Komárom MRFK és
Tolna MRFK közbiztonsági és közlekedési osztály 
közlekedési alosztály.
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Február első két hetében:

Fejér MRFK,
Pest MRFK,
Somogy MRFK,
Vas MRFK,
Veszprém MRFK, és
Zala MRFK közbiztonsági és közlekedési osztály, 
közlekedési alosztály,
BM Központi Anyagszertár.

A vállalatok a megjelölt időtartambanjnunkanapokon 09-11 óra 
között fogadják a szervek Ineqbizott.laitTf
A szállitás ütemezése érdekében a szállitás, illetőleg a szál- 
íitmány fogadásának pontos napját a vállalattal egyeztetni kell. 
Az egyeztetést a Csepel Müvekkel a Nógrád megyei RFK, illetőleg 
az Inotai Aluminiumkohóval a Fejér megyei RFK közbiztonsági 
és közlekedési osztály közlekedési alosztály vezetője végezze.
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2. számú melléklet
a .... X. /1983 . számú
együttes intézkedéshez

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

/ minta /

Készült: 198 ... év ..........  hó ........ n ..
........,.......  /vállalat/ hivatalos helyiségében.

Jelen vannak alulírottak:

Tárgy: A ......... ............. . /BM szerv/ által szállított
selejt forgalmi rendszámtáblák átadás-átvétele és 
beolvasztása.

A beolvasztásra átadott, átvett selejt forgalmi
rendszámtáblák súlya ........  kg., amelyről........ .
példányban Mérlegelési jegy készült.

A rendszámtáblák átvételi ára: Ft/kg.

A ................. Vállalat kötelezi magát, hogy
átvett rendszámtábla mennyiség .ellenértékét 30 napon belül 
a 235 90145 1451 számú BM Központi Pénzügyi Osztály Budapest 
elnevezésű számlára átutalja.

A fenti mennyiségű forgalmi rendszámtábla átadása-átvétele 
a megsemmisítése a bizottság jelenlétében megtörtént, azt 
a bizottság igazolja.

átadó szerv megbízottja átvevő vállalat meg&izottja

a beolvasztást végző műszak 
/csoport/ vezetője
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