
A  Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 
23/1972. számú utasításában foglaltak részletes szabályozására 
a következő

v é g r e h a j t á s i  u t a s í t á s t
adjuk ki:

1. Az utasítás hatálya.

Átalányrendszerben kell üzemeltetni azokat a -  gépjármű 
állománytáblázatban rendszeresített -  szóló motorkerékpá
rokat, amelyek a szolgálati feladatok ellátására, kizárólag 
egy-egy személy használatára kerültek kiadásra.

Átalányrendszerben üzemeltethetők a több személy által 
használt motorkerékpárok is, ha az átalány elosztásának, fel- 
használásának, számadótesten belül -  saját hatáskörben -  
kialakítható rendszerében a motorkerékpárok üzemképes álla
potát folyamatosan, felelősség terhe mellett biztosítani lehet.

Az átalányrendszer kiterjeszthető a személyi tulajdont képező 
motorkerékpárokra is, ha azokat tulajdonosaik a szolgálat ellá
tása érdekében rendszeresen használják, és az állománytáb
lázat szerint járó motorkerékpár nem került kiadásra.
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A  BM Karhatalom Országos Parancsnokságánál és egységei
nél a motorkerékpárok üzemeltetéséről, javításáról továbbra 
is a számadótest gépjármű szolgálata köteles gondoskodni.

Az átalány Ft keretének tervezése, a kifizethető átalány ös
szegének megállapítása, folyósítása.

a) Az átalány évi összegének tervezése:
A  tervezés alapja;

-  az előző évi (december 31-i) besorolás szerint jóváha
gyott, 1 db motorkerékpárra eső km átlag,

-  az 1. sz. mellékletben meghatározott üzemeltetési költ
ségnorma,

-  a feladatköri változások miatti km csökkenés, illetve az 
indokoltan szükségessé váló plusz km igény.

A  tervévre várható reális igények felmérése érdekében -  
a mindenkori költségvetés összeállítása előtt -  a szám
adótest gépjármű alosztályának vezetője valamennyi szol
gálati helyre nézve vizsgálja felül az átalányrendszerben 
üzemeltetett szolgálati és személyi tulajdont képező mo
torkerékpárok km teljesítményeit. Ennek alapján intéz
kedjen a km kiszabatok reális alakítására, változtatására.

A  szolgálati célra használt személyi tulajdonban lévő mo
torkerékpárok után -  az üzemeltetési átalányon felül -  
amortizációs térítésként, 1 km-re;

-  125 cm3-es motorkerékpár esetén 0,15 Ft

-  250 cm3-es motorkerékpár esetén 0,18 Ft 
számítható fel.

b) A  km kiszabatok mértékének és a kifizethető átalány Ft 
összegének megállapítása:

Személyre szólóan a havi km kiszabatokat úgy kell kiala
kítani, hogy az a számadótest gépjármű üzemeltetési össz
költségének növekedését nem eredményezheti.
A  használók részére kifizethető Ft átalány összegét motor- 
kerékpáronként külön-külön, a helyi sajátosságok, az 
egyes szolgálati helyeken fennálló igénybevételi, üzemel
tetési feltételek (a terep és útviszonyok, a havi km norma 
teljesítés átlaga, az összlefutási km norma teljesítésének
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mértéke stb.) figyelembevételével, differenciáltan kell meg
állapítani.
Ha egy szolgálati helyre a motorkerékpár első ízben kerül 
kiadásra; más hasonló munkakörre, működési területre 
meghatározott km teljesítményt, valamint az adott helyi 
körülményeket kell figyelembe venni és annak alapján 
kell az átalány összegét meghatározni.
A  motorkerékpárokat az össz km lefutás teljesítési szintek
nek megfelelő kategóriákba kell besorolni és motorkerék
páronként rögzíteni kell a gumiabroncsok km teljesítmé
nyét.
A  besorolást az 1-es számú mellékletben előírt normák 
alapján kell végrehajtani. A  havi átalányon belül; az üzem
anyag Ft fedezetét az érvényben lévő normautasítás sze
rinti normakülönbözeti szorzószámok figyelembevételével; 
a pótlékolt, a karbantartási és javítási összegeket pedig 
a tényleges havi km átlagteljesítmény alapján kell meg
állapítani.
Az így megállapított havi átalány összegéből a gumi
abroncsokra eső hányadot le kell vonni és vissza kell tar
tani. A  gumiabroncs biztosításának rendjét a d) pont írja 
elő.
A  besorolást az anyagi vezető (hadtápparancsnok) hagyja 
jóvá, az illetékes szolgálati terület számadótesti szintű ve
zetőjével (irányítójával) egyetértésben. (Pl. megyei rendőr
főkapitányságoknál; közl . ov., közrendvédelmi ov., Határ
őrségnél; felderítő ov. stb.).
A  besorolásról a 2. sz. melléklet szerinti kimutatást kell 
felfektetni és annak 1 példányát a pénzügyi szervek részére
-  számfejtés végett -  meg kell küldeni.

c) Az átalány összegének módosítása:

Évközben módosítható az átalány összege, ha az adott szol
gálati helyen;
-  motorkerékpár csere, típusváltozás történt (pl. 125 

cm3-es helyett 250 cm3-es mkp. került kiadásra), vagy 
az üzemeltetett mkp. az össz km teljesítésének arányá
ban magasabb átalány kategóriába került,

-  a működési terület olyan mértékben növekedett, vagy 
csökkent, illetve a szolgálati feladatok olyan lényege



sen megváltoztak, hogy emiatt az alapbesorolásban meg
határozott havi átlag km teljesítményben számottevő 
tartós változás következett be.

A  km keret változásáról, átsorolásról szintén a 2. sz. mel
léklet szerinti kimutatást kell felfektetni és azt a pénz
ügyi osztály (szolgálat) részére a következő hó 5-ig kell 
átadni.

A  besorolásoknak a feladatokkal arányos megváltoztatását 
az adott szolgálati terület vezetője megfelelő időben tarto
zik kezdeményezni. A  besorolás változtatási javaslatokat 
a gépjármű szolgálatnak kell megküldeni.

d) Az átalány összegének folyósítása:

A  jóváhagyott átalány Ft összegét háromhavonként, az 
esedékes negyedév első hónapjának 1-ig kell számfejteni 
és a jogosultak részére kifizetni.

Abban az esetben, ha a szolgálati körülmények és a helyi 
sajátosságok lehetővé teszik, a számadótest parancsnok 
döntésétől függően; az átalány nem személyekre, hanem 
alegységekre (járási kapitányság, őrs) szólóan, állandó elő
legként -  az alegység állományába tartozó motorkerékpá
rok db száma és az azokra megállapított km kiszabatok 
alapján -  is számfejthető és kifizethető.

A  kifizetett összegek személy szerinti átvételéről az állandó 
előlegre vonatkozó pénzügyi előírások szerint, negyedéven
ként kell elszámolni.

Az alegység parancsnok a szolgálati igényektől függően 
negyedéven belül a besorolástól eltérő összegeket is kifi
zethet az egyes használók részére. Negyedévet meghaladó 
tartós feladatváltozások esetén azonban a c) pontban fog
laltak szerint kell eljárni.

Az átalány összege napokra és km-ekre bontható.

Az átalány nem illetmény jellegű járandóság, ezért abból 
levonást (jövedelemadó stb.) eszközölni nem lehet, továbbá 
a nyugdíj alapjául szolgáló illetménybe nem számítható be.

Az átalányt mindenkor az érvényben lévő kv. rovatrend 
„gépjármű fenntartás” kv. tétel terhére kell folyósítani és 
ugyanezen a tételen kell térítményezni is.
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A  gumiabroncs-hányad számfejtésére; csak az adott motor- 
kerékpáron lévő gumiabroncs futási km normájának tel
jesítésekor kerülhet sor.
A  gumiköpenyt azonban a gépjármű szolgálat is beszerez
heti és az esedékesség időpontjában természetben is kiad
hatja a motorkerékpárt használók részére.
Ha a gumiabronccsal -  gyártási, minőségi hiba miatt, vagy 
egyéb olyan okok közrejátszása következtében, melyben 
a motorkerékpár használó vétlen -  az előírt futási km nor
mát nem lehetett teljesíteni, az új gumi megvásárlásához 
a Ft összeget -  eseti kivizsgálás alapján -  a BM terhére 
kell kifizetni. A  kereskedelmi szerveknél a garanciális jo
gokat -  a vonatkozó rendelkezések szerint -  a gépjármű 
szolgálat köteles érvényesíteni.
Ha az idő előtti elhasználódást a motorkerékpár használója 
gondatlanságból okozta, vagyis az a rendeltetéstől eltérő 
használatból, figyelmetlen vezetésből stb. következett be, 
a gumiabroncsot pótolni kell. A  kártérítési eljárást azon
ban a használóval szemben meg kell indítani.
A  gépjármű alosztályvezető a gumi futási normával szem
ben mínusz 15%-os eltéréssel -  a tények mérlegelése alap
ján -  az új gumikat kiadhatja. A  guminak a lefutási km 
norma teljesítése előtti lecserélésekor a hiányzó km-re eső 
Ft összeg hányada a BM költségét terheli.
A  motorkerékpárok használt gumikkal történő kiadásakor, 
személyi változásokkor, vagy motorkerékpár csere alkal
mával meg kell állapítani a gumik tényleges használhatósági 
fokát és az újakat az ahhoz viszonyított km lefutás telje
sítése után lehet kiadni.

e) Az átalány szüneteltetése, eljárás; áthelyezés, vezénylés 
esetén:

Nem jogosult a használó az átalányra; illetmény nélküli 
szabadság, 30 napnál hosszabb ideig tartó vezénylés, illetve 
30 napot meghaladó betegség és egészségügyi szabadság 
esetén. Ezért akkor a kiesés teljes időtartamára eső Ft 
összeget a következő negyedévi átalány összegéből levo
násba kell hozni.
Az átalány összegét csökkentő kieséseket (letöltött vezény
lés, betegségből való felgyógyulás, befejezett egészségügyi 
szabadság) a közvetlen parancsnok; negyedéven belül, a
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harmadik hó 25-i helyzetnek megfelelően köteles a pénz
ügyi osztálynak (szolgálatnak) -  az általuk megadott idő
pontban -  jelenteni (3. sz. melléklet).

Az előre ismert, már konkrétan meghatározott idejű kiesé
seket is ekkor kell jelenteni, hogy a következő negyedévre 
esedékes összeg már csökkentve kerüljön számfejtésre.
Amennyiben a fent felsorolt esetekben helyettesítő van ki
jelölve és feladatát motorkerékpárral látja el, az átalány 
felhasználására -  értelemszerűen -  jogosult.

Hat hónapnál hosszabb időtartamú iskolára való vezénylés, 
vagy más kiesés (pl. betegség) alkalmával a motorkerékpárt 
be kell vonni és elsősorban természetbeni ellátás alapján 
történő üzemeltetésre kell kiadni. Ha ez nem oldható meg, 
csak akkor lehet átalányrendszerű üzemeltetésre újból át
adni.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a motorkerékpár bármely 
más okból véglegesen bevonásra kerül; (az adott szolgálati 
hely megszűnik, vagy a feladatok ellátásához az állomány
táblázat szerint mkp. a továbbiakban nem lesz rendszere
sítve).
Áthelyezéskor, vezényléskor, illetve a fenti kiesések ide
jére történő helyettesítés esetén a harmadik hónap végéig 
hátralévő napokra esedékes átalány összegét az átadó az 
átvevőnek köteles átadni. Az átadás-átvétel megtörténtét 
a szolgálat átadásáról készített jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell.
Ha az áthelyezéskor, vezényléskor a működési terület 
nagysága (ezzel együtt a km besorolás) változik és motor- 
kerékpár csere is történik, (a távozó viszi és az érkező 
hozza magával a motorkerékpárt) vagy új motorkerékpár 
kerül kiadásra; az átalány összegét csak a következő ne
gyedévre kell az új helyzetnek megfelelően módosítani.

Az újonnan megállapított átalány kiszabatával szemben 
az előző negyedévből származó túlélvezményt azonban -  
a következő három havi átalányból -  levonásba kell hozni, 
az új normához viszonyított hiányzó Ft összeget pedig pót
lólag kell számfejteni és kifizetni.

Leszereléskor, vagy olyan szolgálati helyre történő áthe
lyezéskor, ahová motorkerékpár nincs rendszeresítve; 
a túlélvezményt szintén vissza kell téríttetni, függetlenül
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attól, hogy a használó a motorkerékpárral ténylegesen hány 
km-t teljesített.
Az adminisztráció csökkentése érdekében a motorkerékpár 
használók áthelyezését, vezénylését -  amennyiben a szol
gálati feltételek megengedik -  az illetékes szolgálati pa
rancsnokok úgy ütemezzék, hogy az a hó első napjára es
sék.

A  motorkerékpár használók az átalányból úgy gazdálkod
janak, hogy az -  a váratlan meghibásodástól eltekintve 
-  lehetőleg a negyedév alatt, havi egyenlő arányban ke
rüljön felhasználásra.

3. Amortizációs költségtérítés folyósítása.

A  személyi tulajdonú motorkerékpár szolgálati célra való 
használatára az igényt, illetve a használat felmondását leg
alább 3 hónappal előre be kell jelenteni a számadótest gép
jármű szolgálatának.
Az amortizációs költségtérítést félévenként utólag, az adott 
szolgálati helyre megállapított havi km átlag után -  az 
anyagi osztályvezető (hadtápparancsnok) által jóváhagyott 
összesítő alapján -  kell számfejteni és kifizetni a jogosultak 
részére.
A  félévi amortizációs költségtérítés összegéből a 2/e) pontban 
meghatározott kieső időtartam teljes idejére járó összeget le
vonásba kell hozni.
A  006/1966. számú miniszterhelyettesi utasítás 34. és 35. pont
jaiban meghatározott Ft összegek az átalányrendszerben üze
meltetett személyi tulajdonú motorkerékpárok szolgálati célra 
való használatáért -  értelemszerűen -  nem fizethetők ki.

4. A  motorkerékpárok üzemeltetése, karbantartása és javítása.

Az átalány összegéből a motorkerékpár használója köteles 
gondoskodni;

-  az üzem- és kenőanyag, alkatrész, gumi, akkumulátor stb. 
beszerzéséről,

-  a motorkerékpár javításáról, állandó üzemkész állapotban 
való tartásáról és az előírt műszaki színvonal biztosításáról.

Amennyiben leadáskor, más személy részére történő átadás
kor a motorkerékpár -  a rendszeres karbantartás elmulasz-
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tása miatt -  az össz km teljesítményhez viszonyítva arány
talanul elhasználódott, vagy nem üzemképes, a szükséges ja
vításokat el kell végeztetni, a javítási költséget pedig a leadó
val -  átadóval -  a Kártérítési Szabályzat előírásai szerint 
meg kell téríttetni.
A  használók részére a motorkerékpárt a számadótest raktárá
ból első alkalommal és utánpótlásként üzemanyag nélkül -  
üres tartállyal -  kell kiadni. A  szolgálati helyre való vissza
utazáshoz a gépjármű szolgálat térítés ellenében adhat ki 
üzemanyagot a használóknak. A  bevonásra kerülő motorke
rékpárt a számadótest gépjármű alosztályának szintén üres 
üzemanyag-tartállyal kell leadni.
Szolgálati érdekből, rendkívül sürgős esetekben a motor
kerékpár-javítás elvégezhető a számadótest gépjármű javító- 
műhelyében is.
A  számadótest javító műhelyében elvégzett javításért térí
tendő összegből a felhasznált alkatrészek értékét (beszerzési 
áron); térítményként, míg a vonatkozó érvényes utasítások 
szerint felszámítható munkabér rezsi költséget; kv-i bevétel
ként kell kezelni, illetve elszámolni.
A  javítási költségről kiállított számla 1 példányát folyama
tosan a pénzügyi szolgálatnak kell megküldeni, -  a megtérülés 
ellenőrzése végett -  1 példányát a megrendelőnek kell át
adni, 1 példányát a gépjármű alosztály gyűjtse.
A  használók által külső javító vállalatoknál végeztetett javí
tásoknál, illetve a kereskedelem útján történő alkatrészvásár
lásoknál -  kapacitás vagy alkatrészhiány esetén -  számadó
test gépjármű szolgálata köteles segítséget nyújtani és a ga
ranciális lehetőségeket érvényesíteni.

A  házi műhelyben elvégzett javítások tekintetében a használó 
részére a gépjármű szolgálat a népgazdaságban érvényes ga
rancia feltételeket köteles biztosítani.

Ha az újonnan kiadott, vagy a házi műhelyben javított motor- 
kerékpár újbóli javítása a garancia időn túl bizonyíthatóan 
(esetleg bizottsági, vagy szakértői elbírálás alapján) anyag
hiba miatt vált szükségessé, a számadótest köteles a hibás al
katrészt kicserélni és az alkatrész hibás volta miatti javításo
kat elvégezni.

Ha -  mind a javítóműhelyben, mind a vállalati úton végez
tetett -  javításért számlázott összeg nagyobb a negyedévre
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esedékes Ft átalány összegénél, rendkívüli indokok alapján 
(balesetből stb.) a következő hónapokra járó átalány összegek 
terhére -  a pénzügyi szolgálat hozzájárulásával -  részlet- 
fizetés is engedélyezhető.

5. Adminisztráció, elszámolás.

A  kilométerek felhasználásáról a szolgálati és a saját motor- 
kerékpárt használók a 4. sz. melléklet szerinti nyomtatványon 
számolnak el. A  km teljesítést és az igénybevétel szükséges
ségét a használó közvetlen parancsnoka igazolja. A  km nyil
vántartási lapot a negyedévet követő hó 5-ig a gépjármű szol
gálatnak kell felterjeszteni.

A  gépjármű szolgálat az átalányrendszerben üzemeltetett 
motorkerékpárok műszaki és egyéb adatairól, km teljesítmé
nyéről, a gumiabroncsok futási km normáinak teljesítéséről 
és a változásokról az 5. sz. melléklet szerinti motorkerékpár 
törzslapot köteles vezetni. Kitöltési szabályait a 5/a. számú 
melléklet tartalmazza.

A  gépjármű alosztályvezető írásban köteles a pénzügyi szol
gálatot értesíteni;
-  az alapbesorolással szembeni változásokról,

-  a gumiabroncs-átalány esedékes időpontban történő szám
fejtésére nézve,

-  az átalány folyósításának megszüntetéséről,
-  az újabb motorkerékpár használóknak a rendszerbe való 

besorolásáról,
-  a személyi tulajdonban lévő, szolgálati célra használt mo

torkerékpárok után az átalány és az amortizációs költség 
folyósításáról,

-  az átalány terhére házi műhelyben történő javítás Ft érté
kéről.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából bekövetke
zendő kárért a mulasztókat anyagi és fegyelmi felelősség ter
heli.

Az átalányrendszerben üzemeltetett motorkerékpárokra 
nézve; a teljesítmény és költség elszámolást külön intézkedés 
szerint kell elkészíteni és felterjeszteni.
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6. Személyi tulajdonba adás.

Az átalányrendszerben üzemeltetett motorkerékpár térítés 
nélkül személyi tulajdonba adható;

-  amennyiben használója a 006/1966. sz. főcsoportfőnöki 
utasítás végrehajtási utasításának l/a), b) pontjában előírt 
feltételeket teljesítették,

-  a 2. pontban szereplő kizáró okok nem állnak fenn és
-  ha a motorkerékpárt használója állandóan üzemképes ál

lapotban tartotta, a karbantartást, javítást rendszeresen 
elvégezte, vagy elvégeztette, illetve mindezek elmulasztá
sából a szolgálati feladatok ellátása hátrányt nem szen
vedett.

A  nem átalányrendszerben üzemeltetett motorkerékpárok 
személyi tulajdonba adására nézve továbbra is a vonatkozó 
utasítások előírásai az érvényesek.

7. Egyéb rendelkezések.

A  gépjármű szolgálat fokozott súlyt helyezzen az átalányrend
szerben üzemeltetett motorkerékpárok műszaki állapotának, 
üzembiztonságának, illetve az előírt km kiszabatok betartá
sának rendszeres ellenőrzésére. A  gépjármű alosztályvezető 
készítsen ütemtervet a félévenkénti technikai szemlék szer
venkénti, személyenkénti ütemezésére, és az időpontokat az 
érdekeltekkel időben közölje.

Az alegységparancsnokok és közvetlen parancsnokok rend
szeresen -  de legalább negyedévenként egy alkalommal -  
ellenőrizzék az igénybevételek jogosságát, a km teljesítések 
mértékét, a motorkerékpárok rendszeres karbantartását, meg
felelő esztétikai állapotban való tartását.

A  megállapított km kiszabatok betartásáért, illetve -  az al
egységszintű átalány gazdálkodás bevezetése esetén -  az áta
lány kifizetéséért, elszámolásáért, továbbá a km keretekkel 
való negyedéven belüli gazdálkodásért az alegység parancs
nokok (közvetlen parancsnokok) felelősek.

Rendőrségi viszonylatban -  amennyiben az alegységszintű 
gazdálkodás bevezetésre kerül -  a járási kapitányságoknál 
a közrendvédelmi parancsnokokra a feladatok, illetve felelős
ségek átruházhatók.
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Mind az alegységparancsnokok, mind a gépjármű alosztály
vezetők a túlzott km teljesítések megakadályozása érdekében 
kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket.

A  gépjármű alosztályvezetők kötelesek a jogtalan igénybevé
telek felfedése esetén az anyagi osztályvezető felé a jelentést 
megtenni, és kártérítési eljárást kezdeményezni. Ennek el
mulasztásáért velük szemben fegyelmi és anyagi felelősségre 
vonást kell alkalmazni.

A  motorkerékpárok igénybevételére, cseréjére, utánpótlására, 
selejtezésére, továbbá a káresetekre, balesetekre, valamint az 
itt nem szabályozott kérdésekre nézve a G- 4. Utasítás, 
a „Gépjármű és Üzemanyag Normá” -k, a Kártérítési Szabály
zat és az érvényben lévő általános, illetve a gépjármű szolgá
latra vonatkozó konkrét (speciális) rendelkezések előírásai 
a kötelezőek.

A  módosítások 1973 január hó 1-én lépnek hatályba.

Egyidejűleg az 5662/1970.,  az 5662/1- 1970. és az 5612/33-  
1970. számú utasítások hatályukat vesztik.

Az illetékes parancsnokok rendszeres ellenőrzéssel hassanak 
oda, hogy a helyi javító vállalatokkal, üzlethálózattal való 
közvetlen kapcsolatból kifejlődhető esetleges visszaélések ne 
forduljanak elő.

Az utasításban foglaltakat az érintett személyi állomány előtt 
ismertetni kell.

Dr. PÁL ANTAL s. k., Dr. KÓNYA  JÓZSEF  s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök
r. ezredes 

csoportfőnök
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1. sz. melléklet

NORMAELŐÍRÁSOK 
a motorkerékpárok Ft átalányrendszerben történő üzemeltetéséhez

1 km-re eső üzemanyag és karbantartási Ft norma

üzemanyagra karbantartásra és alkatrész beszerzésre

125 cm3 
mkp-hoz

250 cm3 
mkp-hoz

125 cm3-es motorkerékpárhoz 250 cm3-es motorkerékpárhoz

Norma
kiszabat

Km teljesítmény után Gumiab. 
vi. t. 

összeg

Norma
kiszabat

Km teljesítmény után Gumiab. 
vi. t. 

összeg
0- 20 e. 
km-ig

20- 40 e. 
km-ig

40 e. km 
felett

0- 20 e. 
km-ig

20- 40 e. 
km-ig

40 e. km 
felett

0,13 0,19 0,115 0,064 0,099 0,134 0,016 0,135 0,08 0,115 0,150 0,02



Szerv megnevezése
2. sz. melléklet

K I M U T A T Á S  
az átalányrendszerbe vont motorkerékpárok km és Ft kiszabatának 

megállapításáról, módosításáról

So
rs

zá
m

 

Név, rendfokozat
Székhely,
beosztás

megnevezése

A
motorkerékpár 

forgalmi 
rendszáma, 

típusa és össz. 
km teljesítm.

Km kiszabat
A  gumi

abronccsal 
telj. ösz. 

km a beso. 
átsorolás 
napjáig

A  km-re 
felszámíth. Az 

átalány 
Ft összege 

3 hórarégi új
üza. | karb.

Ft norma

1 2 3 4 5 6 7 8

................................... 19 .... év ............................... h ó ......... nap. .......................................................
gépjármű alosztály vezető

A  Ft átalány összegek számfejtését, kifizetését engedélyezem.

anyagi vez. (htp. pk.)

Megjegyzés: Ezt a nyomtatványt lehet felhasználni a számadótesti összesítéshez is.

Az adott szolgálati területek számadótest szintű vezetői, irányítói -  egyetértésük jeléül -  
aláírásukkal lássák el a kimutatást.



3. sz. melléklet

J E L E N T É S

az átalány folyósításának szüneteltetésével járó szolgálatból 
való kiesésekről

So
rs

zá
m

 
|

Név, rendfokozat Székhely,
beosztás

A
kiesés
oka

A
kiesési
napok
száma

Helyettesítő 
neve, rendf.

................................... 19____ év  h ó ...........nap.

parancsnok
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J E L E N T É S  

a km teljesítményről

Szolgálati -  saját -  motorkerékpár

frsz-a ................................................  henger

térfogata ........................... cm3.

Vezető(k)

neve beo.

A  negyedévben megtett össz. km: ............

A  fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

............................... , 19.............................. n.

pk. használó

P. H.

4. sz. melléklet

KM NYILVÁNTARTÁS

Hónap:

Nap Megtett km Nap Megtett km

1 17
2 18
3 19
4 20
5 21

 6 22
7 23
8 24
9 25

10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16

összesen: 



KM NYILVÁNTARTÁS

Hónap:

Nap Megtett km Nap Megtett km

1 17
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25

10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16

összesen:

Hónap:

Nap Megtett km Nap Megtett km

1 17
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25

10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16

összesen:



MOTORKERÉKPÁR TÖRZSLAP
5. sz melléklet

Frsz. üzemeltető szerv (kódszám)

I. Műszaki és egyéb adatok

Gyártmány, típus: Vázszám: Beszerezve Kiadva Leadva,
átadva

év, hó, nap

Forg. eng. szám: Motorszám:

III. Gumiabroncsok nyilvántartása (mérete: ........ )

Kiadva Leadva Megtett Kiadva Leadva Megtett

év, hó, nap km év, hó, nap km

|

|
 

|

IV. Szerszámzat, felszerelés nyilvántartása

Megnevezés db Megnevezés  db Megnevezés db
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V. Km teljesítmény nyilvántartása és egyéb adat feljegyzése

>

Né
v 

Megtett
km

Km  kiszabat,
Ft átalány, változás, 
baleset, ellenőrzés 

stb. feljegyzés
>

>é
N

Megtett
km

Km  kiszabat, 
baleset, ellenőrzés 

stb. feljegyzés 
Ft átalány, változás,

Össz. Halmozott km össz. Halmozott km
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5 a. számú melléklet

MOTORKERÉKPÁR TÖRZSLAP

A kitöltés, vezetés szabályai:

A  törzslap I. részét a Központi Anyagszertárnál töltik ki.

A  II. rész a motorkerékpár szerven belüli átadás-átvételének nyilván
tartására szolgál;

-  a motorkerékpár használatra történő kiadásánál a beosztás (szolgá
lati hely) megjelölés a közvetlen szolgálati területre vonatkozik, pl. 
megyei rendőr-főkapitányságoknál; bűnügyi osztály, járási kapi
tányság, vasúti őrs, kmb. stb.,

-  a motorkerékpár használatba vételét az átvevő aláírásával is
merje el,

-  a motorkerékpár csere, személyi változás esetén a „km teljesítmény” 
rovatba kell bejegyezni a motorkerékpár leadója által teljesített össz 
km mennyiséget.

Vezetése a gépjármű szolgálat feladata.

A  III. részben a gumiabroncsok cseréit kell nyilvántartani.

A  rovatok kitöltése értelemszerűen -  soronként 1- 1 db gumiabroncsra 
vonatkozóan -  történik.

A  IV. részbe kell bejegyezni -  egyszer, a kiadáskor -  a motorkerékpár
hoz kiadott szerszámzat, felszerelési anyagot. A  motorkerékpár törzslapra 
feltüntetett szerszámokat, tartalék anyagokat felszerelési lapra nem kell 
rávezetni.

A z V. rész a motorkerékpár negyedévi, illetve összesített km teljesítmé
nyeinek nyilvántartására szolgál.

A  halmozott km mennyiséget az évenkénti összesítés mellett (egyvonal
ban) kell szerepeltetni.
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