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 U T A S Í T Á S A

Budapest, 1971. november hó 16.-án.

Tárgy; Vontatási jogosultsággal összefüggő kérdések értelmezése.

Ellenőrzéseink során és a beérkező panaszokból megállapítottuk, bogy a
II/III-l. Osztályok nem egységesen Ítélik meg a mezőgazdasági vontató-
és a traktorvezetők vontatási jogosultságát. Nem egységes a gyakorlat az
"E" járműkategória érvényesitésénél sem.

Az egységes értelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében az alábbi

u t a s i t á s t
adom;

1./ Az 197o. január hó 1-ig vizsgázott traktor- és mezőgazdasági vonta
tóvezetők vezetői engedélyébe /elvesztés, csere, kiegészitő vizsga 
esetén/ egységesen "mezőgazdasági vontatóvezető" bejegyzést kell al
kalmazni .

Következésképpen, a még hatályban lévő gépjárművezetői igazolvány
ba /szürke/ és az ujmintáju vezetői engedélybe 197o<, január 1-ig 
"bejegyzett traktor-, illetve vontató bejegyzést is igy kell elfo
gadni az intézkedések során.

2./ Az 197o• január hó 1. után vizsgázottak vezetői engedélyébe mező- 
gazdasági vontatóvezetői vizsga esetén "mezőgazdasági vontató nehéz 
pótkocsival" bejegyzést kell alkalmazni.
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A vezetői engedélybe, a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság 
"bejegyzésekor az TÍEn járműkategóriát érvényesíteni nem saabad,

3*/ Az TtEM kategória érvényesitéséhez a "C:; járműkategóriára érvényes 
vezetői engedély és az ;tEp járműkategóriába tartozó /nehéz pótko
csis szerelvények/ gépjármüvek vontatásából tett vizsga szükséges.

A hivatásos gépjárművezetői igazolvány /barna és az 197o, január 
hó 1. előtt kiadott vezetői engedély cseréje, illetve elvesztése 
esetén azonban - ha az érdekelt tehergépkocsi vezetésére is jogo
sult - az uj vezetői engedélybe a ”C:’. járműkategória mellé az !,En 
járműkategóriát is érvényesíteni kell,

4./ A rendőri intézkedések során kérdésként merült fel, hogy a ”0” és 
az tTET' járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető-e 
traktor könnyű pótkocsival, illetőleg mezőgazdasági vontató nehéz 
pótkocsival.

A kérdéssel kapcsolatban a KPM Autóközlekedési Főosztályával egyez
tetett álláspont az, hogy a TICí: járműkategóriára érvényesített ve
zetői engedéllyel vezethető traktor és mezőgazdasági vontató köny- 
nyü /75o kg-ig/ pótkocsival, a :;C!Í és az :tE:t járműkategóriára ér
vényesített vezetői engedéllyel vezethető mezőgazdasági vontató 
nehéz /75o kg, felett/ pótkocsival.

Utasításomat az érdekelt állomány előtt oktatni kell.

A kiadmány hiteléül: ,/ (
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p i- 'tHornok. János r.alezr, ^ 
TŰK*Vezetője. %a

Ladvánszky Károly r. ezredes 
csoportfőnök helyett

Dr. Borbiró László r.ezredes sk.
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