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Budapest, 1978. évi december hó 5-én.

A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételi rendjére vo
natkozóan kiadom az alábbi

1. A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételére jogo
sító bérletjegy ellátás jelenlegi rendjét megszüntetem.

2. A Belügyminisztérium és a Budapesti Közlekedési Vállalat 
(a továbbiakban: BKV) között létrejött megállapodás alapján:

— a rendőrség és a határőrség Budapest területén szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományú tagjai és a BM Tartalékos 
Tisztképző Iskola sorállományú hallgatói térítés mentesen 
jogosultak utazni a BKV teljes vonalhálózatán, — bele
értve a díjszabásilag korlátozás alá vont betűvel jelzett és 
a közigazgatási határon kívüli járatokat is, a hajó és kü
lönjáratok kivételével.

— A rendőrség és határőrség Budapest területén kívül szol
gálatot teljesítő hivatásos állományú tagjait is megilleti ez 
a kedvezmény, amennyiben az utazás rendőr, határőr és 
kormányőr egyenruhában történik.

— Egyenruhában történő utazás esetén az utazásra való jo
gosultságot a jegykezelő személyzet és az ellenőr nem

Polgári ruhában történő utazás esetén az utazásra való jo
gosultságot a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 
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által kiadott, egy naptári évre érvényes, sajátos érvényesítő 
szelvénnyel ellátott, általános fényképes utazási igazol
vány felmutatásával kell igazolni.
A BM Tartalékos Tisztképző Iskola sorállományú tagjai az 
utazási igazolványt egyenruhában történő utazás esetén is 
tartoznak felmutatni.

— A BM valamennyi Budapesten szolgálatot teljesítő kineve
zett és szerződéses polgári állományú dolgozója a birtoká
ban levő villamos, illetőleg kombinált utazási bérlettel a 
BM szolgálati igazolvány egyidejű felmutatása mellett kü
lön jegyváltás nélkül jogosult az utazási bérletének meg
felelő BKV járaton a közigazgatási határon kívül utazni.

— Az utazásra való jogosultság igazolásának elmulasztása, 
vagy megtagadása esetén az illetővel szemben a jegyke
zelő, vagy az ellenőr a BKV „Díjszabási határozmányok”-
ban foglaltak szerint jár el.

3. A rendőrség hivatásos állományának azokat a tagjait, akik 
szolgálati érdekből a sajátos érvényesítő szelvénnyel ellátott 
utazási igazolványt nem használhatják, továbbá a BM Tűzol
tóság Országos Parancsnokság, a BM Tűzoltó Tisztképző Isko
la hivatásos állományából, valamint a budapesti székhelyű 
belügyi szervek kinevezett és szerződéses polgári alkalmazot
tai közül azokat, akiknek munkakörük ellátásához a helyi köz
lekedési eszközök gyakori igénybevétele szükséges, a BM 
Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség által meghatározott Ft- 
kereten belül fényképes villamos, illetve kombinált bérletjegy 
árának megfelelő összegű közlekedési költségtérítésben kell 
részesíteni.

4. A Hármashatárhegyen, Ady-ligeten és Ferihegyen levő ob
jektumokban szolgálatot teljesítő kinevezett és szerződéses 
polgári alkalmazottak, amennyiben a 3. pontban foglaltak 
szerint közlekedési költségtérítésben nem részesülnek, havi 
50,— Ft közlekedési költségtérítésre jogosultak.

5. A budapesti székhellyel működő belügyi szervek mindazon 
dolgozói, akik a 2., 3., 4. pontokban foglalt közlekedési ked
vezményekben nem részesülnek, az esetenként szükséges hi
vatalos utazásaik fedezésére havi 10,— Ft közlekedési áta
lányra jogosultak.

6. A3. ,  4. pont alapján megállapításra kerülő közlekedési költ
ségtérítést a szervek által készített és a szerv vezetője által 
igazolt névjegyzékre, az ellátás szerint illetékes pénzügyi osz
tály (alosztály) köteles havonta a havi illetménnyel egyidejű
leg előre folyósítani. Hónap közben a költségtérítés mértékét 
megváltoztatni nem lehet.

7. Az 5. pont szerinti átalányt ugyancsak a szerv által készített 
névjegyzék alapján az ellátás szerint illetékes pénzügyi szerv 
minden év január és július hónapjában, félévenként egy ös
szegben előre fizesse ki. Év közben, új felvétel esetén az áta
lányt a felvétel hónapjától az adott fél év végéig kell folyó
sítani.
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A munkaviszony megszűnése vagy szüneteltetése esetén az 
előre kifizetett átalányösszeg hátralevő hónapokra eső részét 
nem kell visszafizetni.

8. A rész-, vagy mellékfoglalkazású BM alkalmazottak részére 
közlekedési költségtérítés, illetőleg átalány nem folyósítható.

9. A hivatásos állományúak és mindazok a kinevezett és szerző
déses polgári alkalmazottak, akik közlekedési költségtérítés
ben, átalányban részesülnek, a helyi szolgálati jellegű utazá
saikért a Belügyminisztériumtól külön utazási költségtérítés
re nem tarthatnak igényt. Az utazásaik lebonyolításához szük
séges utazási jegy, illetőleg igazolvány beszerzéséről maguk 
kötelesek gondoskodni.

10. Az utasítás 3., 4. és 5. pontja alapján a közlekedési költségté
rítés, illetőleg Ft-átalány kihatását tervezni és a felhaszná
lást elszámolni a költségvetés 02/31 „Belföldi kiküldetés és 
áthelyezési költség” költségvetési tételen kell.

11. A BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnök gondoskodjon a BKV- 
val kötött megállapodás szerint az évi átalány átutalásáról.

12. A BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnök az utasítás végrehaj
tása érdekében gondoskodjon a szükséges intézkedések meg
tételéről, továbbá a vidéki helyi közlekedési eszközök igény- 
bevételi rendjét a jelenlegi gyakorlatra figyelemmel szabá
lyozza.

13. Ez az utasítás 1979. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 
008/1966. számú BM I. főcsoportfőnöki utasítás hatályát 
veszti. Az utasításban foglaltakról a személyi állományt a 
szükséges mértékben tájékoztatni kell.

D R . P Á L  A N T A L  s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Készült: 410 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, helyettesei,
pénzügyi osztályok vezetői,
budapesti kerületi kapitányságok vezetői.
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