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A BM. ORFK. Bűnügyi Főosztály Vezetőjének

1. számú utasítása.

Tárgy: Iparigazolvány nélküli magánfuvarosok tevékeny
ségének korlátozása.

A lófogatú fuvarozás terén az utóbbi években, - de különösen az el
lenforradalmi események után mindjobban észlelhető a magánfuvarosok 
térhódítása. Ennek hátrányos következménye egyrészt a fuvardíjak túl
lépésénél, másrészt az állami lófogatú fuvarkapacitás ki nem haszná
lásában mutatkozik meg. Az állami vállalatok többmillió forintot fi
zettek ki magánfuvarosok részére akkor, amikor az állami lófogatú fu
varkapacitás nem volt teljesen kihasználva és emiatt az állami fuvaro
zási vállalatok jelentős összeget vesztettek.

Az ellenforradalmi eseményeken kívül elősegítette mindezt az a gya
korlat, hogy az illetékes iparhatóságok sokszor az iparigazolványt 
kérők személyének megvizsgálása és a fuvarkapacitás szükségességének 
felmérése nélkül nagy számban adtak ki magánfuvarozási iparigazolvá
nyokat. Mindezek mellett az igazolvány nélküli magánfuvarozás okoz 
legnagyobb nehézséget, mert ezek tevékenységét ellenőrizni, vagy kor
látozni igen nehéz.

Tekintettel arra, hogy a lófogatú fuvarozás vonalán igen sok helyen 
a magánszektor már az állami vállalat versenytársaként jelentkezik, 
ezek tevékenységének megfelelő korlátozása szükséges. - Szükséges 
azért is, mert a magánfuvarosok nem egy esetben segítőtársai, bűntár
sai az üzérkedést elkövető személyeknek
Az iparigazolvány nélküli magánfuvarosok tevékenységének korlátozása, 
illetőleg felszámolása érdekében elrendelem, hogy:

1./ A megyei tanács illetékes osztályával megbeszélve-azokban a 
helyiségekben, ahol az szükséges, - tartsanak rajtaütéssze
rű ellenőrzéseket /: razziákat;/.
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2./ A hivatásszerűen működő, de iparigazolvánnyal nem 
rendelkező magánfuvarosok ellen a megfelelő eljá
rást folytassák le.

3./ A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium a fentiek
kel kapcsolatosan felhívást intézett a megyei taná
csok illetékes osztályához, ezért az említett szer
veket a magánfuvarosokkal kapcsolatos eljárásaik so
rán támogassák.

Fentiek végrehajtásáról 1958- február 1-re tegyen jelentést.

Budapest, 1958. január hó 7.-én.

Horváth István r. alezredes
s.k.

Bűnügyi Főosztály vezetője.
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Hornok János :/ 
r. fhdgy.
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