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Tárgy: Selejtezésre kerülő közületi tehergépjárművek ható
sági jelzéseinek visszavonása.

A pénzügyminiszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 
51/1972. /XII.31./ sz. együttes rendelete szabályozta a 
közületi tehergépjárművek selejtezésének egyes kérdéseit.

A rendelet alapján a népgazdasági szempontból gazdaságta- 
lan üzemjá7"§elejtezésre érett tehergépjárművek - műszaki ál
lapotuk alapján - rendkivüli műszaki vizsgálat során, vagy

Aaz üzemeltető önkéntes bejelentése alapján kerülnek selej
tezésre. A selej tezésirez mindkét esetben a KPM.Autófelügye
let vezetőjének ilyen irányú határozata szükséges. £  selej- 
to z 9 0 pe- von atkozó ha t ár oa a t o t és az üzembentartás határide
jét a rendkivüli műszaki vizsgára rendelt tehergépkocsinál 
a forgalmi engedélybe - bélyegző benyomattal - a Nemzeti 
Bank, az ÁÜTóIíífeR̂  az Autófelügyelet és az üzemeltetők meg- 
bizottaiból összehívott bizottság jegyzi be. Önkéntes 
selejtezés esetén 
delyt. Az errgedolybon me 
idejét is. As—tiz onb ont art do r a me gállapit ott határidőt -meg- 
határozott feltételek mo r̂l-ett- az Autófelügyelet vezetője -

a sele^jtezesre irasban adnak enge- 
3állapitják az üzembentartás határ-
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mindkét selejtezési formánál - meghosszabbithatja.

A KPM. Autófelügyelet szervei a selejtezésre kerülő teher
gépkocsik és az üzembentartók adatait "ÉRTESITES”-ben köz
ü k  az illetékes közlekedésrendészeti rendőrhatósággal.

r sr s ^  ^A selejtezéssel összefüggő és aaa&l kapcsolatos közlekedés- 
rendészeti szervek feladatkörébe tartozó intézkedések vég
rehajtására a - BM.Nyilvántartó Központ vezetőjével egyet
értésben - az alábbi

u t a s i t á s t

adom:

1./ A műszaki vizsgán selejtezésre kötelezett tehergép
kocsik részére - a Nemzeti Bank, az AUTOKER, az Autó
felügyelet és az üzemeltetők részvételével megtartás- 
ra kerülő tárgyalások időtartalmára /maxináli-gatt 4 
nap’? - az Autófelügyelet a mellékelt minta szerinti 
"Igazolás"-t adja ki.

Az igazolással, annak érvényességi ideje alatt,a te
hergépkocsik enaaak—érdekében i hogy a term&íe-munkából 
ne os son ok k-ár, forgalmi -engedély nélkül vehetnek részt 
a közúti forgalomban.

2./ A selejtezésre kerülő tehergépkocsik és az üzembentár- 
tók adatait tartalmazó értés it 0—jrapofearfc - alszámos ik
tatás után - időrendi sorrendben kell gyűjteni. Az 
érintett tehergépkocsik nyilvántartó lapjára a selej- 
tezés tényét, vagy az üzembentartás határidejét fel 
kell jegyezni. A kiselejtezett gépkocsikat - a ható-( rl  ̂
sági jelzések leadása után - az’ értesité*- óba p on át
húzással törölni kell.

A KPM.Autófelügyelet vezetőjét, a rendelet alapján 
kiselejtezett tehergépkocsik forgalomból való kivo-
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násáról tat havonta - á-t-irfŷ k&í- minden hó 5-ig—fctesi^ 
teni kell, Ag-̂ átic^ath^v "gépjármű forgalomból kivoná
si kérelem" c, nyomtatvány Autófelügyeletű"szelvényei^, 
egsisegyüjtvo c sa to ln i  ■ k^l l . Az átiratban a forgalomból 
kivont tehergépkocsik darab^számát fel kell tüntetni &  croaHW 
/Ez az intézkedés nem érinti a BM.Nyilvántartó Központ
з. Osztály közlekedési nyilvántartója felé raeg léve- 
adat szolgáltatásrendszerét,/

3./ A forgalomból kivont, kiselejtezett tehergépkocsik for
galmi engedélyébe, "nyilvántartó lapjára és az üzemben
tartó számára kiadásra kerülő "igazolás"-ra, továbbá a 
forgalomból kivonási kérelem minden szelvényére 
"forgalomból végleg kivonva" bejegyzést kell eszközöl
ni. A BM,Nyilvántartó Központ 3. Osztályhoz menő szel
vényre fel kell jegyezni azt is, hogy az "51/1972,
/XII,31*/ sz. rendelet értelmében nem helyezhető for
galomba" .

A kiseleitezés végett forgalomból kivont tehergépkocsi 
hatósági jelzéseit visszaadni, ilyen tehergépkocsikra
и.j hatósági jelzést kiadni /ideértve a próbarendszámot 
és az ideiglenes forgalmi engedélyt is/ nem szabad.
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forgatómból ki kell^ilt'an^^aztxöTtehergépkoc^it, 
amelybe az ü/embent^rtó -/a KPM/Autófe^ugyel&z álj^l 
meghatározott üzemeltetési határidő Eltelt s' uĵ éíT - 
r̂ rn sel^gtezett^) A selejtezés elmulasztása miatt az 
Autófelügyelet vezetője az üzembentartót megbírságol
hatja,
-helT-ö̂ ,̂ Ha a birs ág kiszabásáról szóló határozat ^má
solati példánya# a közlekedésrendészeti rendőrhatóság
hoz lae-górkozott-r w *g (j í m/ . cLL t cl

4./
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BM-KPM. sz, együttes rendelet Függelék 14. cikkének
c/ p on t j ávgBr-irc 11-me g j elő In ár, Clc£̂ ins'u**,

Utasitásomat az érintett állomány előtt oktatás tárgyává 
kell tenni*

  / Ladvánszky Károly /
  r.ezredes

csoportfőnök.
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