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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

14/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium gépjárművei rendeltetésének, 
a szervek gépjárművekkel történő ellátásának 

igénybevételének szabályozásáról szóló 8/1983. BM számú 
utasítás módosításárólBudapest, 1986. évi július hó 23-án.

A Belügym inisztérium  gépjárm űvei rendeltetésének, a szervek 
gépjárm űvekkel történő ellátásának, igénybevételének szabá
lyozásáról szóló a 34/1984. BM számú utasítással módosított 
8/1983. BM számú utasítás (a továbbiakban: Ut.) m ódosítására 
a 4/1986. (II. 21.) MT számú rendelet 1. § (2) bekezdésében ka
pott felhatalm azás alapján -  a közlekedési m iniszterrel egyet
értésben kiadom az alábbiutasítást:

1. Az Ut. bevezető része helyébe a következő szöveg lép:
„A 4/1986. (II. 21.) MT számú rendelet 1. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalm azás alapján -  közlekedési m iniszterrel 
egyetértésben -  a Belügym inisztérium  gépjárm űvei ren 
deltetésének, a szervek gépjárm űvekkel történő ellátásának, 
igénybevételének szabályozására kiadom az alábbi” :
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2. Az Ut. 28. pontja  helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. A szolgálati gépjárm űvek szabálytalan m agáncélú 
igénybevétele esetén fegyelmi felelősségre vonást kell 
alkalmazni és a szabálytalan használatot engedélyező 
vezetőt, ennek hiányában a gépjárm űvet használó sze
m élyt kilom éterenként:

a) 100 kilom éterig személygépkocsinál és m otorkerék
párnál 10,-  Ft, más gépjárm űnél 20,-  F t;

b) 100 kilom étert meghaladó, de 500 kilom étert el nem 
érő igénybevétel esetén személygépkocsinál és mo
torkerékpárnál 20,-  Ft, más gépjárm űnél 40,-  F t;

c) 500 kilom étert m eghaladó igénybevétel esetén sze
mélygépkocsinál és m otorkerékpárnál 30,-  Ft, más 
gépjárm űnél kilom éterenként 60,-  F t

összegű térítésre kell kötelezni, am it költségvetési „m ű
ködési bevétel"-ként kell kezelni.”

3. Ez az u tasítás 1986. szeptem ber 1-én lép hatályba, rendel
kezéseit a személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

D r. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 700 példányban.
Kapják: a 8/1983. sz. BM ut. elosztója szerint.
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