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Belügyminitsztérium.  Tárgy: Utasítás a rendőr-
Budapest, V., Markó u.25. Telefonszám:126-670. hatóságok felügyeleti 
Szám: 564277/1947.IV.1.a.B.M. vizsgálatánál követendő

eljárás tárgyában.

Valamennyi rendőrhatósági és rendőri szerv Vezetőjének,

A rendőrhatóságok felügyleti vizsgálatánál követendő eljárás tárgyá
ban kiadott 218.770/1947.IV.1.a.B.M. számú utasítás módosítása és kiegé
szítése tárgyában a következőket rendelem:

I.
A 218.770/1947.IV.1.a.B.M. sz. rendelet ”II. Részletes vizsgálat" fő 

és "Igazgatás-rendészet" alcím alatti 20-23. sorszámú kérdőpontok helyébe 
a következők lépnek:

20. A rendőrhatóságnál meg van-e szervezve az erkölcsrendészeti. szoI- 
gálat a 606.180/1946.IV/2.B.M. számú és a 920/1947.Közp. Hat.kig. számú 
rendelet értelmében?

21. A hatóság vezetője megfelelően gyakorolja-e az erkölcsrendészeti 
szolgálat általános irányítását, illetve felügyeletét és személyesen in
tézi-e a számára fenntartott ügyeket? /például: találkahelyek, kéjnőte- 
lepek engedélyezése, kéjnők bejegyzése körüli teendők, stb.; 606.180/1946. 
IV/2.B.M. számú rendelet/.

22. Az erkölcsrendészeti ügyek ellátására van-e megfelelő előadó kije
lölve? /606.180/1946.IV/2.B.M. sz.rend./.

23. A bejegyzett kéjnők és találkahelyek, illetve kéjnőtelepek ellen- 
őrzésével, valamint a titkos kéjnők kinyomozásával és előállításával, stb.
megbízott nyomozók lelkiismeretesen és szakszerűen végzik-e e tárgyú teen
dőiket? / 606.180/1946.IV/2.B.M. sz.rend./

24. A rendőr hatóság. nyilvántartja-e a hatóságilag bejegyzett kéjnőket, 
illetve törzslapot állít-e ki róluk?

25. A kéjnők bejegyzésénél figyelembe veszi-e a 160.100/1926.B.M. szá
mú körrendelet 2-10.§-ait?

26. Kiskorú bejegyzése esetén értesíti-e az illetékes gyámhatóságot?
/160.000/1926.B.M. sz. körrendelet 6.§/

27. Fiatalkorúnak adott-e ki kéjnőigazolványt a fennálló tilalom dacára? 
/160.000/1926.B.M. sz. körrendelet 5.§./

28. A rendőrhatóságnál a prostitúció ellenőrzésével kapcsolatos rendőr- 
orvosi teendők megfelelő ellátása biztosítva van-e? /160.100/1926.B.M. 
számú körrendelet 49.§./

29. Gondoskodik-e a rendőrhatóság vezetője a bejegyzett kéjnők heti 
két ízben történő orvosi vizsgálatáról és a nemibeteg kéjnők kórházi gyógy
kezeltetéséről? /160.100/1926.B.M. sz. körrendelet 49.§./

30. A vizsgáló orvos a kéjnőktől szed-e díjat a fennálló tilalom da
cára? /160 .100/1926.B.M. sz. körrendelet 49.§./

31. A rendőrhatóság a nemibetegség miatt gyógykezelés alatt álló kéj
nőtől a kezelés tartamára bevonja-e kéjnőigazolványt?

32. Vezet-e a rendőrhatóság nyilvántartást az engedélyezett magán - és 
nyilvános találkahelyekről, valamint a kéjnőtelepekről?

33. Gondoskodik-e a rendőrhatóság arról megfelelő módon, hogy a 160.100/
1926.B.M. számú körrendelet 28.§.-ával megszüntetett bordélyházi rendszer, 
az úgynevezett ”fehérrabszolgáság” /a kéjnők kiuzsorázása, eladásitása, 
szabad mozgásban való korlátozása, hitelnyújtás az engedélyes részéről, 
stb./ a találkahelyen, illetve kéjnőtelepen, vagy kéjnőlakásokban ne érvé
nyesülhessen?
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34/ A rendőrhatóság vezetője /illetve megbízottja/ az illetékes 
rendőrorvos / a kéjnők vizsgálatával megbízott más hatósági orvos/ társa- 
ságában megvizsgálja-e kéthetenként a találkahelyeket, kéjnőtelepeket, 
valamint az engedélyezett kéjnőlakásokat? /160.100/1926.B.M. sz. körrende
let 51.§. és a 606.180/1946. IV/2.B.M. sz. rendelet/.

35. Az engedélyes befizeti-e havonta pontosan a hatóság pénztárába, 
illetve a posta takarékpénztári csekkszámlára a szobavizsgálati díjat? /160.000/ 
1926.B.M. sz. körrendelet 51.§.2.bek. és 546.750/1946.IV/12.B.M. sz. rende
let/.

36. A rendőrhatóság az erkölcsrendészeti szempontból alapos gyanú 
alá eső szállodákat, fürdőket, helyben szeszesitalokat kiszolgáló nyilvános 
étkezőhelyiségeket szigorított ellenőrzés alatt tartja-e /160.100/1926.B.M. 
számú körrendelet 47.§./

37.Ellenőrizteti-e, hogy a vendégfogadók, szállodák és hasonló üz-
letek női alkalmazottai titkos kéjelgést ne folytassanak? /160.100/1926. 
B.M. sz. körrendelet 47.§./

38. A titkos kéjnők felkutatása céljából időnként tart-e razziákat? 
/606.180/1946.IV/2.B.M. sz. rendelet/

31. A keresetszerű titkos kéjelgés /vagy gyanúja/ miatt előállított 
nőt, és a tettenért nővel talált férfit megvizsgáltatja-e orvossal, illetve 
eljár-e velük szemben a 160. 100/1926.B.M. sz. körrendelet 13.§-ában előírt 
módon?

40./A fertőző nemibetegségben szenvedő titkos kéjnőt gyógykezeltetés 
végett beszálíttatja-e a kórházba, illetve gyógykezeltetéséről, valamint 
fertőzés továbbterjesztésének megakadályozásáról megfelelő módon gondosko- 
dik-e? 

41. Vezet-e nyilvántartást és megfelelő törzslapot a titkos kéjnők
ről? 

42.Vezet-e nyilvántartást és megfelelő törzslapot a titkos találka
helyekről?

43 Tart-e megfelelő kapcsolatot a rendőrhatóság a helyi közigazga- 
tási, különösképpen pedig egészségügyi hatóságokkal a nemibetegségek megfé- 
kezésének érdekében és a közös munka zavartalansága, valamint eredményessé- 
ge biztosítva van-e? / 606.180/1946. IV/2.B.M. sz. rendelet/

44. A 606.180/1946. IV/2.B.M. sz. rendeletben elrendelt és 920/1947. 
Közp.Hat.kig. sz. rendeletben előírt szabályoknak megfelelő havi jelentést 
felterjeszti-e pontosan az Erkölcsrendészeti Központi Hatósághoz? Bp. VII. Szövetség u. 41.

45. Rendelkezésre állanak-e a hatóságoknak a fontos erkölcsrendészeti 
rendeletek? /165.155/1923.B.M. sz. körrendelet, a 178.300/1936.V.a.B.M. sz. 
körrendelettel kiegészített, illetve módosított 160.100/1926.B.M.sz. körren- 
delet, 606.180/1946.IV/2.B.M. sz. és a 920/1947. Közp.Hat. ki. sz. rendeletek/.

46. Rendelkezik-e megfelelő erkölcsrendészeti nyomtatványokkal?

II.

A 218.770/1947. IV.1.a.B.M. sz. rendelet "II. Részletes vizsgálat” fő
és "Igazgatásrendészet" alcím alatti 25/a., továbbá az ugyanezen fő és "Gép- 

 járműrendészet" alcím alatti 77-92. pontokban foglalt kérdőpontok, valamint 
a rendelet 1. számú mellékletének ”Az elsőfokú rendőri hatóságoknál vezeten
dő nyilvántartások jegyzéke" főcím és "Rendőri igazgatás” alcím alatti 
24-28. pontjaiban foglaltak helyébe a következők lépnek:

fogl.lt
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 Közlekedésrendészet

a./ a rendőrhatósági ügykörben

1. A rendőrhatóság adott-e ki rendeletet a közlekedés helyi szabá
-lyozázásáról és gondoskodott-e annak megfelelő közhírré tételéről? /250.000/ 
1929.B.M. sz. rendelet 27-31.§.-a, illetőleg a 3.§.-ának /2/, a 7.§-ának 
/1/ bekezdése, a 12.§-a, a 25.§-ának /4/ és a 107. §.-ának /2/, végül a

116.000/1938.B.M.sz. rendelet 13.§-ának /2/ bekezdése, A 250.000/1929.B.M. 
sz. rendelet a továbbiakban: Kresz./

2. Az előbbi 1. pontban említett rendelet kettő példányának felterjesz
tése a belügyminiszterhez megtörtént-e? /Kresz. 117.§.-ának /1/ bekezdés 
/d/ pontja./

3. Gondoskodik-e a rendőrhatóság a közönségnek a közlekedésrendészeti 
szabályokról a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő módon időnként való 
tájékoztatásáról és hogyan? /Kresz 53.§-ának /1/ bekezdése/.

4. A rendőrhatóság a közlekedésrendészeti szabályok megtartását időn
ként razziaszerűen ellenőrzi-e?

5. A hivatalvizsgálat időpontjától számított egy év alatt hány eset
ben kért a rendőrhatóság és kapott a gépjárműforgalom ellenőrzésének meg
tartásához a belügyminisztertől engedélyt, illetőeg hozzájárulást az ilyen 
ellenőrzés megtartására? / 322.134/ 1947.B.M.IV/2. sz. kőnyomatos rendelet./

6. A rendőrhatóság működési területén. /közúti forgalom céljára szolgá
l járdán, illetőleg úttesten /hány helyfoglalás engedélyezéshez járult 
hozzá? /Kresz. 34, 35 és 36.§./

7. A rendőrhatóság a gyalogjárdán helyfoglalás engedélyezéséhez hozzá- 
járult-e olyan esetben is, amikor a helyfoglalás a gyalogosok zavartalan 
közlekedését, illetőleg a közlekedés biztonságához szükséges szabad kilá
tást akadályozza? /Kresz. 34.§./1/ bekezdés/

8. A rendrhatóság a helyfoglalás és engedélyezéséhez való hozzájárulá
sánál figyel embeveszi-e a Kresz. 36.§.-ának /2/ bekezdésében megkövetelt 
szempontokat?

9. Házakon és közterületen fényreklámtáblák, valamint közforgalmi ú- 
ton hirdetőoszlopok felállításának engedélyezéséhez az illetékes építés 
rendőri hatósági illetőleg önkormányzati hatóság a rendőrhatóság hozzájá-
rulását kikéri-e? /Kresz 34.§.-ának /3/ bekezdése és a 35.§.-a/.

10. A hasznos és vakító reklámkészülék elhelyezését a rendőrhatóság
csak ott engedélyezi-e ahol az az elhelyezés a köznyugalmat és a közrendet

nem zavarja? /Kresz. 34. §.-ának /4/ bekezdése./
11. Az eőbbi 10.-ik pontban említett reklámkészülékek elhelyezésé-

re a hivatal vizsgálatától visszamenően egy év alatt hány engedélyt adott?
12. Figyelemmel van-e a rendőrhatóság a Kresz. 36. §.-ának /1/ bekez-

désében foglalt ama rendelkezésre, hogy a közlekedésre szolgáló utakon 
/tehát nem az állandóan arra a célra kijelölt és forgalom nélkül lévő 
közterületen/ piac, vásár, búcsú és egyéb árusítás céljaira a helyfoglalá- 
si engedély csak a rendőrhatóság hozzájárulásávaI adható ki?

13. Az úttesten szükséges közmunkák megkezdése előtt legalább 30 nap-
pal  előbb értesítik-e a rendőrhatóságot a tervbe vett munkálatokról?/Kresz. 
46.§./

14. A rendőrhatóság közutakon hivataIvizsgálat időpontjától számított 
egy éven belül hány esetben engedélyezett versenyt? /Kresz. §./

15. Több rendőrhatóság területére kiterjedő verseny engedélyezése i- 
ránt előterjesztett kérést felterjeszti-e rendőrhatóság a belügyminisz-
terhez? /Kresz. 52.§.-ának /3/ bekezdése./
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16. A rendőrhatóság a hivatalvizsgálat időpontjától számított egy év 
alatt adott-e valamely hírlapvállalatnak utcai csoportosulás előidézésére 
alkalmas közleményeinek elhelyezésére engedélyt, ha ilyen, hány esetben? 
/Kresz. 34.-ének /4/ bekezdése/.

17. Érvényben van-e a rendőrhatóság működése területén a közhasználatú 
fuvarozás valamelyik ágára /állati erővel vont személyszáIlító bérkocsi
val, illetőleg géperejű bérkocsival való fuvarozás gyakorlására/ helyható- 
sági szabályrendelet és a helyható-sági szabályrendeletekben megállapított 
rendelkezéseknek megtartását a rendőrhatóság ellenőrzi-e?

18. A közhasználatra szolgáló személyszállító lófogatú járműveket / a
 közönségnek a közterületen, illetőleg a telephelyen rendelkezésre álló ló-
fogatú kocsikat/ közhasználatba vételkor, illetve évenként ellenőrzi-e a 
rendőrhatóság olyan szempontból, vajjon azok a forgalombiztonsági és köz- 
lekedésrendészeti követelményeknek megfelelnek-e? /Kresz. 97.§-ának /3/,
illetőleg 99.§.-ának /1/ bekezdése/.

19. Az előbbi 18. pontban említett bérkocsikból a rendőrhatóság hányat, 
illetőleg bérkocsi hajtására jogosult hány egyént tart nyilván?

20. A közlekedési szabályokban megengedett térfogatnál nagyobb térfoga-
tú oszthatatlan tárgyakat szállító, valamint reklám célját szolgáló járó-
művek közlekedésére a hivatalvizsgálat időpontjától számított egy év alatt 
a rendőrhatóság hány esetben adott engedélyt? /Kresz. 16. § ./6/ bekezdése./

21. Megköveteli-e a városi rendőrkapitányság a géperejű bérkocsik vezetői
től a helyismereti vizsgát? /Kresz. 77. §-ának /6/ bekezdése./

22. Van-e a rendőrhatóság területén olyan helyhatósági szabályrendelet, 
amely az állati erővel vont közhasználatú járómű vezetését /hajtását/

hajtási jogosítványhoz köti? /Kresz. 109. §./ Ha van ilyen szabályrendelet, 
ebben az esetben a hivatalvizsgálat időpontjától számított egy év alatt a 
rendőrhatóság hány hajtási jogosítványt adott ki és hányat vont vissza?

23. Vezet-e nyilvántartást a bérkocsikról és bérkocsisokról?
Félévenként szemlét tart-e avégből, hogy a bérkocsik a közönség  

biztonsága és közegészségügyi követelményeinek megfelelnek-e?
Havonta és előre kijelöli-e az állomásokon ügyeletes szolgálatra 

kötelezett bérkocsikat?
Az ügyeletes szolgálat elláttsát ellenőrzi-e?

24. A rendőrhatóság a gépjárműnek nem minősülő és a Kresz. 56.-70. §.-a  
alá nem tartózó úgynevezett különleges gépjárómű /például fafűrészelőgép/ 
vezetőjének adott-e ki hajtási igazolványt /Kresz. 95. §-ának /8/ bekezdé-
se/ és hány esetben?

25. A kerékpár bejelentések alapján /120.000/1937.B.M. sz. rendelet/ a  
rendőrhatóság hány kerékpárt tart nyilván?

26. A rendőrhatóság havonta legalább egyszer ellenőrizteti-e, hogy a  
bérkocsik viteldíjtáblázata ki van-e függesztve?

27. Ellenőrzi-e a rendőrhatóság azt, hogy minden állati erővel vont
járóművön, a megfelelő helyen, a tulajdonos nevét és lakóhelyét feltűntető 
tábla el van-e helyezve? /Kresz. 104.§./

23. Ellenőrzi-e a rendőrhatóság azt, hogy az állati erővel vont járó-
műveket és kézikocsikat szürkülettől napkeltéig megfelelően világítják-e,
illetve fényvisszaverő üveggel ellátják-e?

29. A vonóállatok védelme érdekében a rendőrhatóság ellenőrzi-e a Kresz. 
107. §-ának /1/ bekezdésében foglaltakat?

30. Ellenőrzi-e a rendőrhatóság azt, hogy a járóművek megjelölése a 
Kresz. 104. §.-ban foglaltak szerint megtörtént-e?

31. Ellenőrzi-e a rendőrhatóság azt, hogy a kerékpárok a fennálló 
rendelkezéseknek megfelelően vannak-e forgalombiztonsági szempontból fel
szerelve?
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32. A rendőrhatóság az adóbélyeg nélkül vagy lejárt ad :h.'lye-ael, 
illetőié- hamis o.délóly eogel a közúti foroalomlm résztvevő repj'.remii ré
szére - a hot és4 "i jelzések visszavonása utón - a 321,972/1947,3.?.!., IV/2, 
ez, kőnyomatos rendele t értelmében nIgozőlv-óny" megfelelő kiállításé rcl 
rondo.skod ik-e?

b./ a gépjáróműkerületi elsőfokú
rendőrhatósági ügykörben.

1. A rendőrhatóság a kiadott gépjáromü forgalmi eng eléIvek óla pj ón
vezetett kartoték nyilv'nt-rtü£an /kresz.7o.$. /í/ bekezdése/ hány gépjá
rómüvet tart nyilván és ezek számi az egyes fpépj4- rénünemek közt hogyan 
oszlik meg? \

2. A rendőrhatósága kiadó t t-répj^ rómüvezetői igazolványokról ve
zet-tt' kar téték nyilv^ ntar t* sban /Kresz,7?,§./ hány gé‘oj á.rémdvezet őt tart 
nyilván?

3. H-ónyan jelentkeztek a rend őrhat és ág n? 1 a hivő tá Ív izs rálát idő
pontjától számított ery/év alatt gé pj -órómüvezot* i* vizsg4ia és ezek közül 
krny tette le >: .vizsgát sikerrel??

4. Hány esetben adott.a rcn • " rhat ésá •- felmentést a közhasználatú 
gépj árómüvezetoi vizsga letétele O1'>1? /155, oeo/194 5 ,BÜM. számú rendelet 
2,§,-ának /5/ bekezdése,/

■ • 5, yüködik-e a rend' rhatéság. terüle tón gépj ? rómüvezet oképz * magán
tanfolyam? /Kresz.114.§./ Amennyiben működik, az oktatója rendelkezik-e

. a Kresz-ben, illetőleg a 155^oo/1945.TGX. s z. rendelet 3,§.-éban megállapí
tott előfeltételekkel?

,6. A ’gépjő.rjmürende szeti ügykörnek, valamint d kezelési teendőknek 
az ellátását h^ny -előadó, illet"lég kézelő végzi?

•7, Abban ez esetben, he a. gépjárómürend ész-e ti ügykört egy élők dó, 
illetőleg kezelő l-?tja el, végez-e ez- az elő; dó, illetőleg, kezelő ezen ez 
ügykörön kívül más .ügykörben is elVdJi, illetőleg kezelői teendőket?

8. A rendőrhatóság a répjár'üürendészetre vonatkozó elvi jelentősé
gű belügyminiszteri rendeletekrői vezet-é külön, kirnuta ást?

9, Gondoskodik-e a rendőrhatésá; a befizetést igazoló csekke;Ipóknk 
a vonatkozó irat -khoz' megfelelő mádon rögzítésíráől, oda.füzésé.r.01 vagy 
ragaszt ásóról? ■

Továbbá gondo skodi,k-e a -rend? rh-atéság • -ezeknek a csekkc lisme rve.r/ék
nek megfelelő módon /bélyegzővel vagy áthúzással/ veié érvénytelenítéséről 
/254. ency/1946»B,?r. 1JV/13, sz . kőnyoma to.s rendelet 11, ró szénék más odik be- . 
kezdése/? ■/ V ‘ < ó ' '

lo< A gópjárómüvek inogvi zs£?á i^sávaL , valamint a b:énj 4r émüvezótŐi 
vizsgákkal kapcsolatos dijakat az érdekeltek p-491oó/1945,Közl Jüsz. rende
letben előirt mádon befizetik-e? . '

11. A dep.j-?r. mürchd eszet kö.réb.e tart ózó ’ okmányok kiadása esetén fízéfcen 
tendő dijak lerovás- az 546.75o/1946.B IV. 12, sz. rendelet szerint törté-
nik-c? ’

12..A rend őrhaté sóg vércsckrgís községek Be Is * terűié t én: a : cóbj árá- 
. művezetés hyakorizsára vonatkozóén kioütt engedélyt a ró-jüómüvezetői 

vi zsga ol kalmgvg. 1 visszavonja-c? /Krosz. 76, /o/ bekezdése./'
1'3; ^A répjő rómü mégyi zsáé l-‘sn g or* n a k-vot élményeknek me nem fele- 

1Ő■ répjő>rómü- részére a fcvrrr Imi ed íly és az ig-ízo 1 •• iep ki ■ 1111 ásá t a. 
hivató lvizsoé.l-'t : időpont j4t? 1 s z~'mito 11" e gy ' év alatt hüy esetben tmgad't*' 
meg? Es erről ó. körülményről-az üz-mbe.ntart ót' vé-hr tározati íag grtvsitétta- 
e? /53 , pöo/1945 ,Kc zl ,MKsz . rendelet./ •' '
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■ 14, A rendőrség tagjainak díjtalanul engedélyezett vípj-'rómüveze't "i
vizelj". oloy.jé.’n kiadott szolgálati geyj őrómüvozet oi- igazolvány nyilv'n- 
taráásarél gondoskodik-e? /26o . 4Öo/1946 .B.1J. IV. 13 .sz . kőnyomatos rendelet/

15. A rendőrhatóság ron^-'gk^ik-e szo 1 :• .V.ti répj'r ómüve ze t "i zűQoagc 
igazolvány visszavonásáról ha tulaj dnn--sának sz^lr' -Int i be oszt 4 a megvál
tozik? .

16. A kiadott vizsga igazol' lap^-t '• ren :<rh at : sóz i gépjár'.mü m^-vizs- 
gz lása ut-'h vis szó vonj-ó-e? /266. Ic9/194.6 .B ,M. IV/13. sz . kőnyomatáé r-ev delet/ 
A visszavont igazoló la pok- h° s zn* Ihat r-t Ionná tételéről f o-nd osk-vii k-o?

17. A gépj ár ímüvozet ői irnzblv ny ok'-t-, illetőleg a forgalmi cnpí-é- 
lyoket’ í? kiállító rendőrhatóság, a z-'k. kiadásáról js a beállott, vélte z 's ok- 
r'l értcsiti-e- ?a budapesti fők pit/ny súgót /igazgatásrendészeti’ ügyosztályt/

' mint orsz/dos nyilvántartó hatóságot? ' ' '
18. Ha / gép.j -' r ómüve ze tő ' m~' s gépjá r'raüker Siet területére költözött, 

illetőleg a répjárémü üzembentartója a répjár..-müvét-más kerületben lévő 
'lland' telephelyre vitt-e, g korábbi lakóhely, i 11. főleg telephely szerint 
illetékes gépj*r'mükcrületi-elsőfokú frh nd yrh .;t'• ság n bejelentés 'í.^ján
a- nyilvántart'• si lapot o z uj lakóhely , i 11c t "lóg telő ph.el.y őze ií nt illa-' 
tékes rénjéró'mükorülG ti elsőfokú rend 5rh~t' e-'.rnák me gkülú i-e?

19,. A rendőrhatóság az elveszett gép jár .mű vezető i iy ■ zlvúnykral, 
forgalmi qnr edélydsf ál, ímzölélapoktól, stb. - 'a'm-^spdl~-t kiadása előt t - 
r ondoskM ik-e oz.eredeti igazolvány érv óny tel enné nyi Ív -ni1 .is ár ól és az 
érvénytelenné nyilvánításnak, a fél költségére a 277.4o3/194ó ,B. h. Iv/2, 
kőnyoma tos rendeletben említett módon közzétételéről?

Figyelemmel von-e a gépjére művezetői igazolványokat ki'Ilit ó 
rendőrhatóság arra, hogy a sikeres vizem esetén is csak abban az ecetben 
adhnt ' ki,a vezetői igaz ily.'ny, ha az illetőnek erkölcsi és kö zrena-ée ze ti 
szempontból váló megbi zhat ósága vált-*- z" t 1 ónul fonná 11^ v-vyis ellene 
vizsa'ra bocsátás iránti kérelem c Íntor j ; s zt-fe e és vezetői igazolvány ” 
kiadása közötti idődén nem merült fel kif^ráe?-

A. vezetői iga zolv'ny ^kk'l együtt kiad-e a ren5. "rha.té.sá..' betút- 
-loankat az érdekelteknek?- .

2o.A re-ndőrhat'ség a vezet*! i-'nzalv4.nyekr*1 készített nyiÍrn tartó 
t' st betűrendben, nz iratokat nedib a rénj'-r művezetői iga.zol.vnyn lé
vő szám sorrendjében kezeli-e?

A rend'■ rho.t ó s^g • a kin de 11 forrni mi engedélyekről vezetett nyilván
tartást a górjőrbmü forgalmi ren-1’szúrna szerinti sorrendben tartja-e nyilván?

. 21,A rendőrhatóság n. gépjáró-mü részér.: ?. forgalmi engedélyt „s- a ren
des igazolólapot a Kresz. 62, • .-én.ok /l/ 'bekezdésében, valamint o z ú3»öjo/ 
1945.K“zl,M. sz, rendelet 9, §.--'bar. f '■' la. It rendelkezéseik figyelembevéte
le mellett adja-e ki? é. .

22. A forgalmi engedély, valamint pz irizolelap kiadásánál a ren-ar- 
hatóság-a Kresz 62. Ú,-úna. k /3/ és/l/ ^ekezd és ében foglalt rendelkezése
ket mentartja-e? /Á gépj-^r'-mü forralni engedélyébe mindenkor •?. g é p j r ó mii

való sáros és j-cg os üzembentnr t i i éMn? k nevét, lak,helyét ér. f-gialk'. zását 
kell feltüntetni és ezeket a nyilvántartó l?.p*-n is f el jegyez ni./

23. Tulajdonjog fenntar'tá’ssál' történő eladás esetén ezt - körülményt 
- ilyenirányú kxés esetén - a‘ réndŐrh at Óság r fó rra Imi eiialy-r.n , v:-la- 
mint a -nyilván tar tó-lapon eljcryzi-e? /Kresz . 62.‘j.-ónak./ü/ béke ésc ,/

24. bfe; tar t j a-e a rend" rha tó. súg rzt .-i-r-j nde Ike 'zést, ho y az egyszer,
kiadott rend szamot más gép jr'rz műre nem szabad kiadni--.? /Kresz. 67. §, -ának 
/l/ bekezdése,/ ;’

25. ?. répjárómü nemének va ay jellegének mérv'ltoztat ása esetén ?.
rendőrbet óság a gépjár hadrend é számát is r.iezf ele l"en merváltoztnt j a-e? 
/Kresz. 67 .§,-ángk •/?,/ bekezMsez/ ' •
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26. A .-'-pj 'rémüforr- Imi. engedély-, valamint '- -éo-j'rómd vezetői irp- 
z-lvány ki"^sár51 készült nyilvántartási ld "k ad-tal a. Gépjár .'müve t Vizs- 
gál', illet \L.er a Gépj'r 'müve z.t *i VizsgaU z ttsár által f clülvizs lt 
adatok alkján pontos' n vannkk-o kitöltve?
-■ • 27, A rendőrhatz sár: a kiadott prélarcnd^z'rarkr/1 vezet-e r.yilv'ntar-
t 'et? /Kresz, 66. §,-ána k /2/ T c kezdés e/. A re ndrhat 5 sr'g k lkaid "ttqhk >,z 
ideiglenes forgalmi engedély engedélyesnél ellenőrzi-o azt., h ' ~z indi- 
tépi naplót' he lyesen vezeti-e? /Kres z,?63, <?,?'irak /8/ báez'Hse./

28. Az ideiglenes f ráírni engedély, valamint a gr 51 aenqedély kigdásá-
nzl o 278,022/1946, B. M.IV, /2. sz. kőnyomatom rendelet rendelkezései s.zuririt 
jér-e el?’ ' g

29. A rendőrhatóság a Kresz,61,$.-énak /l/ l.ekez lsében foglalt reni'el'- 
'<ezé sne k merf o'l előcn az uj ~ér..já r oriü megvizsgálásra és forr, almi en-edély 
kiadása ir-'n’t előterjesztett kóróst .visszautasítja-c, ha kérelmező nem
á gó^-jér/mükerület területén lakik, illetőleg a gépj ár imüvéne k nem ott ■ 
van a telephelye?

30. A -ror/.őrh-tAeá/> a Kreez. 74* § i-áne k./l/ bekezdés ébon foglaltak 
értelmében eluta sit jo-e azt a kérelmezőt, akinek m-'s ré~ jé rémük? r éle tben 
van a lakhelye, i.lle tőleg ' tar tezkedági helye?

31. A rendőrhatóság részéről az országos gépjár ómü. é e gé vjé iié művezetői 
nyilvántart ás részére adni köteles értesítés küldése kerül nincs-e kése
dül em? ' ,,

S2.A gépjér énünck f qr r^l cmT Z1 való végleges kivonása vagy az ország 
területér 51 •való végleges kivi télé esetén a rend ~ rh-t óság irtesiti-e ez 
országos ropjér émünyilvnt" rfcást? /Kró^z. 7o. $.-:'nok /$/ .jkezdíse,/

32. Génjér'mü, valamint g 5pj'r'müveze t*i ügyekben a f/ntosab'- intézke
dést /példéul! f or^almi engedély kiadása, t át ir ás a iré nt előterjesztett 
kérés elutositéfea, tulajdonjog fenntartásának f elje -yzés j , illetőleg tör
lése, a gipjé r zmüv Azo t *i vizso'ra. p.-c szítás ir'nt előterjesztett kérés el-, 
útositása, forgalmi'engedély vi ss zo vo n!'s a , gépj ' r müve ze tr i i-'.azc l v'ny
vi ss za vr n's a, stb./ vérhr’tr'r’oznt forr/1: n teszi-e meg a reno.őxhat ós á.o ás 
utalás történik-e a vérha t' r ez* tban ~rra a jogsz"bz lyra , •melynek alap
ján az intézkedés történt? _ '

33. k gép jé romüve ze t *i vizsga •. különböző nemeire csők :ly<;n egyént •/.- 
osát*-e a rendőrhatóság, aki'a Krcs z. 74, §. -égőn, ill; t*le£ - közhas zn'l. tu • ’ •
vizsga esetén - a 155 4 pc o/1945.B ,IvA sz.y rendelet 2,^,-án‘k /2/ bekezdésében 
meg' 1 la pite tt elof éltétel t la- z-Íja ?

■A- rpndőrhát'ság. z o.éyjár .mű f •■'rgalomb'1 kivon'-s-' rél, illetőleg 
f orgalomba visszahelyezi :• ér 51 értést ti-e x ?.z illetékes ad: hó t és'r qt?

34. A rendőrhat sá- g'é-jér...művezetői vizsgája jelentkező egyénnek
oz orvosi megvizsgálósáréi -ho-A/án gondoskodik? /Kresz, 74,$?<-•'n- k 77/ be- 
kezdé se./ • ;

35., A rendőrhatóság az orvosi dij: kiutalása irznt 278,63‘./1946,BŰA ■ 
sz. kőnyomatáé rendelet szerirt teszi-e meg javaslatot?

36, Ha. a gépq 5 rémüve ze t*i ha zalv-'’jy tulajdonos?, m'.s rég j ' r Ó7.’ vezetésé
re is j ogos ultságot kivén szerezni, figyelemmel vsn-e p. ren d őrhat -s-g a 
92, 3oo/1943.B .F, s z, rendeletben mic.g'. llar.it ott ama rendclkezósüre ,. h.?"y a 
közlekedő srendj sze ti n ré szbői is njb.'l kell f oly rmod .n*’ k vizsgát tennie?

37^ A rend őrha t.. sé g - p .közhas zn •• 1: tu oé^jpr 5-müv . k ellenőrzése, s.or'n - 
ellon^rzi-e ?zt is, h-»ry v kő zhoszné lat u g év j ár .müvek eííeh vezet *j ónok 
mc-van-e p közhas zn-'l^tu r-é-jór 'müvedét "i j •'-s ults ;r a? /155.' oo/1945,.3.M, 
sz, rendelet 2, §.-?/♦

38, A rendőrhatóság a. kö zhas znélatu aé^j'r.'müv'! 1? iat-k kö zh's zn lo t u 
gépjár müveit-a forrnálcmlizt-nsé g és kéziekülsrend iszet sz err ■ ntj'1 ■

llar.it
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közh ? szn' 1 tv ov.- telt merd *z*en mc-’v ize /*•' Itat jo.-e? /Kresz . 7n .$?.* ónak* /4/ 
és °7.<>.-'” k /3/, -/i/.l-. kezdá. e./ •„ . , ,

39. A ran ’<rhr t:s fi---y elemmel von -« Kresz ♦ 97, §.-yr^k /7/ ■ ekez-ij-
f 5k-;-n f^ 'lrlt ?ma rend el kezésére , ho~y a r mc-et jár.:; ti i-< 'éhez kötött t'rs..:s- 
’'-kocsi üzem ^ypkprl'sAro. h'szr/lt cé-k^cei me ovi zsr'• lé t ? j ^r- tok utv-on?- 
1-n, yr '■ Verne ne t k'?cs''n kell vérr^hajtani?

40. Ellen/’-rz.i-c ?. ren•"rhet:s'r, hncy a lejárt pr cá:y<en.>dé l^ek, ille- 
t*lor ide! .-lenes f'rrálmi.encedélyek alapján kiad? tt ?rA -.rends z-'mt’á.t.l ^kat 
lej 'rőtkor vífsz'iez^ír-'ltntj'-'k-c? /[fresz. 69. §,-árr k /ö/ 1 ekezdóe e./

"41. A r rid* rhnt. 'sVo p ’-közh ' s zn/ ü t r? ez^l” ;1? ez -.mély szó Ilit é óépj'rémü- 
vuket évenként el len*ri zt ? t i-o? /Fzrc3z , 99. §, - ' na k /l/ ex /2/ teke zdé se ./

42. A rend''rhot 'sár aondóskt?-’ik-e arrá 1, hr oy oz ittas r:2">jrémüvezj- 
t*t ha t'e-'r.í ^rvns megvizsgálja, t^-vn'1 a'oon rz esctVen, ha a hat ?s fa i 
~rv~s pz ittasságot mer? 11’' ~it j r , ~e oj'r.üüve zcA* i. "?.zolv'nyc zonn-: 1 
vissznv inat fék- és egyidejűén - kiháü si eljárás is folyama tü tétessék? 
/18? . ooo/1936'BJ*. e z, rendelet./

c./ a határrendészettel kapcsolatos
ügykörben.

1. A ■ renó~rhat■'~ a Közt'rsa.sági Magyar Automobil Clu: áltól ki-'l-
Ütött es r külföldre ma no '• r.'mü, valamint vezetője részére ez lé nem
zetközi okmányok Ü t tam : z(-s ón ? 1 . Kres.z. 9c. y .--‘.nak/ö/-, iilit*lec /7/ le- 
kezd és ücn f cgül tnkr5 figyelemmel v n-e¥ ■

2. A .hrtérrendéezeti ügykört el l't ó rend őrhet á's;-?z ország ‘ terüle
tére érkéz* külföldi rcn’ez'íiu gépjármű. részére r. "Külföldi eégj ár4mü iga- 
züolop’-ot kiállitja-3? /279,6cc/124 6»B,?;. sz. rendelet./ Annak ki?, lése
kor a- külföldi ■? égj ár émü vezetőjét fintelmezteti-e az említett rendelet 
/3? bekezdésében f or lüt'k rü

3. A határrendészeti k .r;.i tány sár < "Külföldi répj'rémü if..a zolél o-o" \ 
n' k kiadásáréi .az3ötcáiLamron,'^rség budapesti f Őko.pit'nys-;. .pa ip.az-;-~t'srcn- 
dészeti ü-’y-oszt4 íy?t késedelem’ nélkül é rtes iti-e?

4. A ho t '■ rrend ípz éti kü-tVyr'r közege külföldi rcndxeZ.ámu gén- 
.prómü vezetőjét*! - übrn az esetlen, ha o külföldi rend-s-zámu géojürenü

■ ■ z ersz-'r területét ciha óvja - vi e s z,: vn n j -e a "K-ilf Idi oéa-j'r-_-<ü ip/zo- 
lóla^t^-o-t? f • z ’ ‘ \ -z'

5. A h^t' fcrerr’észet i kapitánys' a a "Külföldi gé^j'remii i-azelélr.p"-
j'r- fépjárémü élt-' v* zásának időpontját a 27946oo/1946,B.M. sz. rm delet 
4, á<~'n“k /3/ bekezdése szerint feljeryzí-e és ?ondc skndik-e annak a z ál- 
lamrend *rsér vud’-.-ocrti f ok~p it' nys 'ro irp z~ ?t'' srenc. és zc ti ügyoez tóly ához 
lecr.d* 7'ookÜl : és .■ r^'l?. ■ z z

6. A hr. t^ rren-Jé sze ti ko.nit r'ny sáp a "Külföldi, r; ép jár émü üszőiéi n11- 
nők'szigorú számn-V s s z”':'ályai szerinti kezeléséről r-'y'd'-skodik-c-?

7. Külföldi renf.á? zámu ré-'j''r.'müveknek oz ?rsz^- területére érkezé
séről szél é ért ;ci t éseke t /279.6oo/1946.B.?r. s z , r-.nc'.e let/, o fok-pi tá nys g 
ir.'-zr--1 -?e rendes zet i ügyosztálya uoy kezeli-e, ho/:y a holt ony:-'; az él''

tél külön v:,n-e v'l sztvs?
8. 7. ha t' rren‘ó s zeti szervek -oé-yj ér/müvei az nrtz?..'’, területe elír ryá- 

E-éhőz szükEéres 1 clüryminis zteri engedély vissz;vonásznál a 87oo/1939,X.3. 
sz. rendelet 3, ü.Aának./ö/ és /5/ te kezdése szerint j''-rnak-e el?

Buö est, 194-7 'któher hé 17,
A miniszter helyett:

7. kiadmány hiteléuü dr. Szüenyi 3.nJ re s.k,
A1Í.MÍU*.


