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Tárgy: A Belügyminisztérium gépjármű állományának 
jóváhagyása, az üzembentartás és igénybevétel 
szabályozása.

A közületi szervek gépjárm űveiről szóló 14/1972. (IV. 22.) Korm. 
számú rendeletben (a továbbiakban: korm ányrendelet), illetőleg 
a 2005/1972. (IV. 22.) Korm. számú határozat 4. a) pontjában 
kapott felhatalm azás alapján, a Belügym inisztérium  gépjárm ű
veinek szervek közötti elosztására, rendeltetésére és igénybevé
telére kiadom az alábbi

A BM GÉPJÁRMŰ ÁLLOMÁNYTÁBLÁZATÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSA,

A GÉPJÁRMŰELLÁTÁS ÉS AZ ÁLLOMÁNYMÓDOSÍTÁS
RENDJE

1. A Belügym inisztérium  szerveinek gépjárm űvekkel való ellá
tottságát, a szervek közötti elosztást, továbbá a kategória és 
típusösszetételt felülvizsgáltattam . Ennek alapján a szerven
ként szükséges gépjárm űvek m ennyiségét és rendeltetés

u t a s í t á s t  :

I.



szerinti összetételét meghatározó gépjárm ű állom ánytáblá
zatot jóváhagyom és kiadom.
A járm űvek biztosítása -  a IV. 5 éves fejlesztési tervben 
jóváhagyott ütem ben -  történik meg.

A BM szerveit kizárólag az állom ánytáblázatban rendszere
sített gépjárm üvekkel lehet ellátni. Ezen felül -  m eghatáro
zott időre szóló külön engedély nélkül -  gépjárm űvet nem 
tarthatnak  és nem üzem eltethetnek.
A szervek az egyes rendkívüli szolgálati feladataik ellátását, 
elsősorban a saját állományuk esetenkénti átcsoportosításá
val. vezénylésével, összevonásával, a gépjárm űvek megosz
tott használatával kötelesek megoldani.
Az állom ánytáblázatban jóváhagyott gépjárm űvet csak akkor 
lehet kiutalni, ha a forgalmazáshoz szükséges gépkocsivezető, 
vagy az ügyintézői rendszerben való vezetés biztosított.

A gépjárm ű állomány módosítására, vezénylésére vonatkozó 
hatáskörök:
a) A gépjárm ű állom ánytáblázat módosítását, -  ha az össz- 

m ennyiséget a szervenkénti vagy a számadótestek közötti 
megoszlást érinti -  továbbá nyugati típusú gépkocsik 
rendszeresítését a m iniszter engedélyezi.

b) A gépjárm űvek teljesítm ény-kategória szerinti megoszlá
sának módosítása, továbbá állományon felüli gépjárm ű 
ideiglenes üzemeltetésének engedélyezése az I. főcsoport- 
főnök hatáskörébe tartozik.

A jóváhagyott gépjárm ű állom ánytáblázat módosítása az 
adott tervidőszakban, csak az illetékes irányító szervek által 
elrendelt feladat, illetve létszámváltozás, vagy új szerv lét
rehozása -  m egszüntetése -  esetén kezdeményezhető.
Az állom ánytáblázat módosítására -  az érin tett szerv veze
tője által -  felterjesztett javaslatot a BM I/II. csoportfőnö
kének -  a beszerezhetőségre vonatkozó -  véleményével, 
az ,,M" és szervezési csoportfőnök terjessze elő, a jóváha
gyásra jogosult vezetőhöz.
c) A szám adótesten belüli gépjárm ű elosztás és az elosztás 

módosítása a szolgálati szakterületek között, továbbá szol
gálati területükhöz tartozó gépjárm űvek számadótestek 
-  főkapitányságok -  közötti ideiglenes vezénylése az 
illetékes m iniszterhelyettes (főcsoportfőnök), illetőleg az
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országos parancsnok hatáskörébe tartozik. Az ideiglenes 
vezénylést minden esetben az I/II. Csoportfőnökséggel 
koordinálva kell elrendelni.

d) A számadótestek vezetői, parancsnokai, a BM központi 
apparátusában a csoportfőnökök, önálló osztályvezetők, 
az állományukba tartozó gépjárm űvek felett ideiglenes 
vezénylési joggal rendelkeznek.

e) A fejlesztésként jóváhagyott gépjárm űvek kiadásának, 
a m eghatározott évi ütemezéstől eltérő teljesítését, a szerv 
éves költségvetési keretén belül az I /II. csoportfőnök 
engedélyezheti.

A gépjárm űvek vezénylését az állom ánytáblázatban átve
zetni nem  kell. A vezényelt gépjárm űvek továbbra is a ve
zénylő szerv állományában m aradnak, azonban üzem elteté
sükről, karbantartásukról és az igénybevételi szabályok meg
tartásáról, a forgalmazó szerv köteles gondoskodni.

4. A BM állományában lévő gépjárm űvek -  a személyi hasz
nálatú személygépkocsik kivételével -  csak az illetékes mi
niszterhelyettes engedélyével hagyhatják el az ország te rü 
letét.

5. Fedőrendszámot kizárólag operatív célra és csak az illetékes 
m iniszterhelyettes (főcsoportfőnök) engedélyével lehet ki
adni.

A számadótestek vezetői, parancsnokai felelősek: a gépjárm ű 
állomány gazdaságos és jogszerű használatáért, kihasználtságá
nak, az üzem- és forgalombiztonsági követelm ényeknek megfe
lelő műszaki állapot fenntartásának megszervezéséért és az ehhez 
szükséges feltételek biztosításáért, mindezek betartásának 
ellenőrzéséért.

II.

A BM SZOLGÁLATI GÉPJÁRMÜVEINEK RENDELTETÉSE, 
IGÉNYBEVÉTELE ÉS VEZETÉSE

6. A Belügym inisztérium  személygépkocsi állománya rendelte
tése szerint

-  személyi használatú és
-  szolgálati 

személygépkocsikra tagozódik.
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a) Személyi használatú gépkocsik rendeltetése:
-  a m iniszterhelyettesek szolgálati és személyi utazási 

igényeinek korlátozás nélküli teljesítése. Felhasználá
suk előírásait külön rendelkezések szabályozzák.

b) A szolgálati személygépkocsik rendeltetése:
-  a személyi állomány -  szolgálati tevékenységével ös

szefüggő -  szállításának és az egyéb szakfeladatok 
megoldásának biztosítása.

A szolgálati személygépkocsik rendeltetésük és igénybevéte
lük jellege szerint:

-  személyhez kötött.
-  általános célú és
-  szolgáltató 

személygépkocsik lehetnek.

a) A személyhez kötött szolgálati személygépkocsik rendel
tetése:

a szolgálati feladatokkal járó utazások m ellett korláto
zott magáncélú igénybevétel biztosítása azok részére, 
akiknek ezt a korm ányhatározat értelm ében -  m un
kaköri beosztásuk alapján -  engedélyezem.

b) Az általános célú személygépkocsik rendeltetése:
a személyi állomány szolgálati tevékenységével kap
csolatos utazásainak ellátása.
Ide sorolandók azok a személygépkocsik, amelyeknél 
a feladatok jellege, az igénybevétel körülm ényei miatt, 
a nyílt rendőri tevékenység hangsúlyozása nem cél
szerű.

c) A szolgáltató személygépkocsik rendeltetése:
a speciális szolgálati szaktevékenységek járm űszükség
letének biztosítása.
Ide sorolandók azok a szem élygépkocsik, amelyek a 
testületi jellegnek megfelelő hatósági megkülönböztető 
jelzéssel (szín, felirat, kéklámpa stb.) vannak ellátva, 
a forgalomban az elsőbbség biztosítása szükséges, to
vábbá a nyílt rendőri és egyéb testületi intézkedések



hangsúlyozása, a szolgálati tevékenység érdekében 
indokolt.

Az a) és b) pontokban felsorolt személygépkocsikat közületi, 
a c) pontban em lítetteket pedig rendőri „RA” rendszámmal 
és a követelm énynek megfelelő egyéb hatósági megkülön
böztető jelzéssel kell ellátni.

Szolgálati gépjárm űvek m agáncélú igénybevétele:

a) A szolgálati személygépkocsi m eghatározott m értékű 
rendszeres magáncélú, illetve lakás és m unkahely közötti 
utazásra történő igénybevételét, a m ellékletben felsorolt 
beosztásban lévő vezetők részére engedélyezem.
A jogosultságra vonatkozó igazolásokat az I/II. Csoport- 
főnökség adja ki.

b) A magáncélú km felhasználásról és a lakás- m unkahely 
közötti igénybevételről a jogosultak lem ondhatnak. Ez 
esetben részükre a lem ondott kedvezm énnyel megegyező; 
kilom éterenkénti 2,-  Ft m egváltási d íjat kell fizetni. La
kás- m unkahely közötti igénybevételről történő lemon
dás esetén 4 000 km -t kell egységesen figyelembe venni.

c) Ideiglenes engedély adható a szolgálati gépkocsi lakás és 
m unkahely közötti u tazásra történő igénybevételre azok 
részére, akiknek mozgásképessége egészségi okok m iatt 
korlátozott.

A lakás és m unkahely között történő igénybevétel -  az arra 
jogosultak esetében -  szolgálati útnak minősül.

d) Gépjárm ű állom ánnyal rendelkező szerv vezetője, pa
rancsnoka indokolt esetben engedélyezheti a személyi 
állomány részére szolgálati gépkocsi m agáncélra történő 
igénybevételét, térítés ellenében vagy térítés nélkül.
Az ilyen célra engedélyezett km m ennyiség nem halad
ha tja  meg a BM gépjárm ű állom ánnyal teljesíthető évi 
össz km m ennyiség 1% -át.

A BM szolgálati gépkocsik vezetésére jogosultak:
a) A Belügym inisztérium  állományában lévő gépjárm űvekre 

beosztott hivatásos, polgári vagy sorozott állományú gép
kocsivezetők.
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b) A hivatásos, vagy polgári állományba tartozó olyan - 
nem gépkocsivezető -  beosztottak, akiknek a gépkocsi 
használata szakfeladatuk ellátásához szükséges és az kü
lön gépkocsivezető biztosítása nélkül lehetséges. (Ügyin
tézői gépkocsivezetés)

c) Az a) és b) pontokban m eghatározottaktól eltérően csak 
szolgálatilag indokolt esetekben, a BM I .  főcsoportfőnö
kének külön engedélyével lehet szolgálati gépkocsit hiva
tásos állományú vezetőknek, vagy beosztottaknak a rend
szeresített gépkocsivezető m egtartása m ellett vezetni.

d) Az ügyintézői gépkocsivezetők, illetve a külön engedély
ivel gépkocsivezetésre jogosultak részére -  erre a célra 
rendszeresített -  igazolványt kell kiadni.

10. A BM állományában lévő gépjárm ű vezetésével csak az bíz
ható meg, aki rendelkezik:

a) az adott járm űtípusra előírt érvényes gépkocsivezetői en
gedéllyel.

b) a megfelelő járm űtípus vezetésének gyakorlatával.

c) a gépkocsivezetők kötelm eire vonatkozó általános és BM 
szakelőírások ismeretével.

Az előírt feltételek ellenőrzése a megbízó parancsnok fel
adata.
Az ügyintézői gépkocsivezetés intézményes bevezetésére, 
annak feltételeire és rendjére nézve külön utasítás intéz
kedik.

III.

A SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI 
SZOLGÁLATI CÉLRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE

11. A BM beosztottak saját tulajdonú személygépkocsijainak 
szolgálati utazáshoz való használata, térítési díj fizetése elle
nében engedélyezhető.

a) Kilom éterenkénti 2. -  Ft térítési díj. vagy annak alapján 
szám ított átalány fizethető, ha a szerv a részére jóvá
hagyott személygépkocsi állományból történő lemon
dással a rra  pénzügyi alapot képez.
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A térítési díj fizetésére lem ondott személygépkocsi üze
m eltetési költségének 50%-a -  gépkocsinként egységesen 
évi 60 000,-  F t -  használható fel.

b) A gépjárm ű állományból történő lemondással képezett 
pénzügyi alap nélkül, a kiküldetési költség terhére is en
gedélyezhető, saját tulajdonú gépkocsi belföldi hivatalos 
kiküldetéséhez való igénybevétele. Ebben az esetben azon
ban a fizethető térítési összeg nem haladhatja  meg, a me
netrend szerinti közlekedési eszköz használata esetén fel
merülő utazási költséget. 

Szolgálati utazáshoz csak CASCO biztosítással rendelkező, 
saját tulajdonú gépkocsi igénybevétele engedélyezhető.

12. Elő kell segíteni -  igény esetén -  a saját tulajdonú gép
kocsivásárlást, a vonatkozó népgazdasági rendelkezésekkel 
megegyezően azoknál, akik a m agáncélú igénybevétel ked
vezményéről lemondanak, vagy akiknél ez a jelen rendelke
zés alapján megszűnt, továbbá azoknál a beosztottaknál, 
akiknek m unkaköréhez saját tulajdonú gépkocsi használata 
célszerű és feltételei m egterem thetők.

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

13. Az utasításban foglaltak alapján a belügym iniszter első he
lyettese és a BM I. főcsoportfőnök együttes végrehajtási u ta
sítást adjanak ki.

14. Az utasítás 1972. november 15-én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 0011/1965. számú és a 0029 1965. számú 
m iniszteri parancsok hatályukat vesztik.

Az utasítással ellentétes egyéb rendelkezéseket, az azokat 
kibocsátó parancsnokok saját hatáskörükben módosítsák.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter



K észült: 280 példányban.
K ap já k : m iniszterhelyettesek,

föcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
budapesti és megyei rendő r-főka pitányok, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai.
országos parancsnokságok területi szervei.



M elléklet a 010/1972. számú BM utasításhoz!

A SZOLGÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSIK 
MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK KATEGÓRIÁI 
ÉS A KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK

I. kategória: évi 4 000 km magán, továbbá lakás és munkahely kö
zötti igénybevételre -  személyhez kötött személygépkocsi haszná
latra jogosultak:

-  MSZMP Belügyminisztériumi Bizottság első titkár,
    -  főcsoportfőnök-helyettesek,

-  országos testületi parancsnokok,
-  K o r mányőrség parancsnoka,
-  BM Titkárság vezetője, 
-  csoportfőnökök,

    -  B M budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 
           - Nyilvántartó Központ vezetője.

II. kategória: évi 3 000 km magán, továbbá lakás és munkahely kö
zötti igénybevételre jogosultak:    - 

MSZMP Határőrségi Bizottság első titkár,
-  MSZMP Karhatalmi Bizottság első titkár, 
-  MSZMP BRFK Bizottság első titkár, 
-  országos testületi parancsnokhelyettesek,
-  Kormányőrség parancsnokhelyettesek,
-  Készenléti Rendőri Ezred parancsnoka,

-  Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, 
-  Budapesti Rendőr-főkapitányság főkapitányhelyettesei, 
-  III/I. csoportfőnök helyettesei, 
-  III/ II. csoportfőnök helyettesei, 
-  III/ III. csoportfőnök helyettese, 
-  I I I /1. önálló osztályvezető, 
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-  III/ 2. önálló  osz tályvezető , 

-  III/ 3. önálló osztályvezető,
-  III/ 4. önálló  o sz tá ly v eze tő ,

-  III/ 5. önálló osztályvezető, 
-  belbiztonsági osztályvezető,
-  egészségügyi osztályvezető, 

    -  Katonai Főügyészség BM osztályvezető,
-  külügyi osztályvezető,
-  Központi Ellátó Parancsnokság vezetője,
-  fegyelmi osztályvezető,
-  Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője,
-  I /I . ellenőrzési osztályvezető,
-  üdültetési osztályvezető, 
-  tudományszervezési osztályvezető.

III. k a teg ó r ia :  évi 3 000 k m  m agáncélú  igénybevé te l re  jogosu l tak ,  
lakás  és m u n k a h e ly  közötti  igénybevé te l  n é l k ü l :

-  I/I. csoportfőnökhelyettes.
-  I/ II. csoportfőnökhelyettes,
-  I/ III. csoportfőnök helyettesei.
-  III/ IV. csoportfőnök helyettesei,
-  III/ V. csoportfőnökhelyettes, 
-  IV/ I. csoportfőnökhelyettes, 
-  információfeldolgozó és felügyeleti csoportfőnökhelyettes.

IV. k a te g ó r ia :  évi 2 000 k m  m agáncélú  ig én y b ev é te l re  jogosu ltak ,  
lakás  és m u n k a h e ly  közötti  igénybevé te l  né lkü l :

-  megyei rendőr-főkapitányok helyettesei. 

V. k a teg ó r ia :  lakás és m u n k a h e ly  közötti  igénybevé te l re  jo gosu l tak :

-  Határőr kerület (ezred) parancsnokok. 
-  Karhatalmi Ezred és zj. parancsnokok.
-  Készenléti Rendőri Ezred pk. helyettes (törzsfőnök).
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