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Tárgy: Gépkocsi kölcsönzés kiterjesztése.

A 18. számú Autóközlekedési Vállalathoz hasonlóan, 1969. május
1-től kezdődően az "IBUSZ" bevezeti a személygépkocsik és 
mikrobuszok kölcsönzését.
A gépkocsikölcsönzés kiterjed:
- Magyarországra érkező, konvertibilis valutával fizető egyé

neknek mind az ország területén, mind külföldre, nyugati 
országba történő felhasználásra.
Ilyen esetekben a gépkocsi bérlet történhet gépkocsivezető  
nélkül, vagy az "IBUSZ" által biztosított gépkocsivezetővel.
Gépkocsivezető nélküli igénybevételek, bérletek esetén, a 
bérlő az ország területéről kivitt gépkocsit, az erre a cél
ra kijelölt városokban az "IBUSZ" külföldi partner cégénél 
leadhatja. Magyarországra irányuló gépkocsi-bérleti igény 
esetén, az ott leadott gépkocsit a partner cég újabb bérlet
ként kiadhatja.

- Szocialista országokból Magyarországra érkező, forinttal 
fizető egyéneknek az ország területén történő felhasználásra,

- Olyan magyar szerveknek és intézményeknek - csak gépkocsi
vezetővel - amelyek ténykedésükkel maguk is konvertibilis 
valutát termelnek és a gépkocsit külföldi személyek részére 
veszik bérbe.

- Az “IBUSZ" az általuk üzemben tartott gépjárműveken kívül, 
külföldi partner cégek európai üzlethálózata által üzem
ben tartott és Magyarországra bérbeadott gépkocsijait szintén 
foglalkoztatni kívánja, azaz igény esetén bérbe akarja adni.
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Az "IBUSZ” által kölcsönzésre beállított személygépkocsikat és 
mikrobuszokat "XX" betűjelzésű 5000-től kezdődő keretből látja 
el a Budapesti Rendőr-főkapitányság II/III-1. Osztálya rendszámmal.

Vezető nélkül Magyarország területére történő bérbeadások 
esetén, az ilyen gépkocsik forgalmi engedély nélkül, erre a 
célra rendszeresített ideiglenes igazolvánnyal vehetnek részt 
a közúti forgalomban.
Olyan bérlők részére, akik a gépkocsit Magyarország területén 
kívül is használni akarják, ideiglenes igazolványt kiadni nem 
kell, ezek a gépjármű forgalmi engedélyével közlekedhetnek.
Ha a külföldi partner által Magyarországra bérbeadott gépkocsi 
bérleménye megszűnt, az ország területéről történő kivitel 
esetén, - akár az "IBUSZ"-tól bérlő, akár az “IBUSZ" megbízott
ja viszi ki - a külföldi forgalmi okmányokkal közlekedhet.
Az "IBUSZ"-tól vezető nélkül bérelt gépkocsik közúti balesete 
alkalmával a hatályos utasítások szerint kell eljárni.
Baleset alkalmával az intézkedő rendőr a gépkocsi bérlőjének 
az RG-21 raktári számú nyomtatvány űrlapot köteles adni.
A nyomtatvány hátlapján a baleset időpontját, helyét, és a 
rongálódás mérvét kell feltüntetni.
Az "IBUSZ" a bélbeadásokról és a bérlemények megszűnéséről 
naponta kétszer, 14 óráig és 20 óráig értesíti a BM. II/III-1. Osztályt.
Az ilyen gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a 
BM II/III-1.Osztály - jelszó bemondása ellenében - biztosítja.

Dr. Borbiró László r . ezredes s.k.
 csoportfőnök.

Kiadmány hiteléül:
/Hornok János r. alezredes

Készült: 65 pl-ban.
Kapják: elosztó szerint.
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