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BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKI 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA 

U T A S Í TÁ S

Budapest, 1969. december hó 28-án.

A 16/1969. számú BM I. főcsoportfőnöki utasításban (a továbbiak
ban: utasítás) m eghatározott feladatok végrehajtása érdekében az 
alábbi

u t a s í t á s t

adjuk ki: 

1. Az utasítás hatálya.

Átalány rendszerben kell üzemeltetni azokat a -  gépjárm ű állo
m ánytáblázatban rendszeresített -  szóló-motorkerékpárokat, 
amelyek szolgálati feladatok ellátására, kizárólag egy-egy személy 
használatára kerültek kiadásra.

Átalány rendszerben üzemeltethetők a t öbb személy által hasz
nált m otorkerékpárok is, ha az átalány elosztásának, felhasználá
sának, számadótesten belül -  saját hatáskörben -  kialakítható 
rendszerében a m otorkerékpárok üzemképes állapotát folyama
tosan. felelősség terhe m ellett biztosítani lehet.
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Az átalány rendszer kiterjeszthető a személyi tulajdont képező 
m otorkerékpárokra is, ha azokat tulajdonosaik a m ár kiadott, 
vagy az állománytáblázat szerint járó m otorkerékpárok helyett, a 
szolgálat ellátása érdekében rendszeresen használják.

A BM Karhatalom  Országos Parancsnokságnál és egységeinél a 
m otorkerékpárok üzemeltetéséről, javításáról továbbra is a szá
madótest gépjárm ű szolgálata köteles gondoskodni.

2. Az átalány Ft keretének tervezése, a kifizethető átalány összegé
nek megállapítása, folyósítása.

a) Az átalány évi összegének tervezése:

Az átalány évi Ft fedezetét a költségvetésben a tervévre előre 
várható, a km felhasználást befolyásoló; szervezeti, feladat
köri és egyéb változások, valam int a helyi sajátosságok figye
lembevételével, az 1-es számú melléklet I. részében m eghatá
rozott normakiszabatok alapján kell megtervezni.

Az üzemanyag szükséglet F t fedezetének kiszámításánál a pót
lékolt km mennyiséget kell figyelembe venni. Az előző évivel 
szemben növelésként betervezett plusz km mennyiségek pót
lékolás címén 6%-kal megemelhetők.

Az 1 évre betervezett össz F t szükséglet összegének havi átlaga
-  a km futási norma szerinti -  900 km -re járó üzemeltetési 
költség pótlékolással megemelt összegét nem haladhatja meg.

A költségvetés összeállításakor -  a tervévre várható reális 
igények felmérése érdekében -  a számadótest gépjárm ű szol
gálatának vezetője az illetékes szolgálati parancsnokokkal 
együttműködve, valamennyi szolgálati helyre nézve vizsgálja 
felül az átalány rendszerben üzemeltetett szolgálati és személyi 
tulajdont képező m otorkerékpárok km teljesítményeit.

A szolgálati célra használt személyi tulajdonban lévő motor- 
kerékpárok u tán  -  az üzemeltetési átalányon felül -  am orti
zációs térítésként, 1 km -re

125 cm3-es m otorkerékpár esetén 0,15 Ft

250 cm3-es m otorkerékpár esetén 0,18 Ft

számítható fel. Erre a F t fedezetet -  az átalányon felül -  
külön kell tervezni.
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b) A kifizethető átalány havi F t összegének megállapítása:

A használók részére kifizethető F t átalány összegét m otorke
rékpáronként külön-külön, a helyi sajátosságok; az egyes szol
gálati helyeken fennálló igénybevételi, üzemeltetési feltételek 
(a terep és útviszonyok, a havi km norma teljesítés átlaga, az 
összlefutási km norma teljesítésének mértéke, stb.) figyelembe
vételével kell kialakítani.

A gépjárm ű szolgálat az átalány rendszerre történő áttérés 
előtt m otorkerékpáronként, ezen belül szolgálati helyenként és 
beosztásonként, a menetlevelek alapján az utolsó 24 üzemel
tetési hónapot -  m int bázisidőszakot -  alapul véve állapítsa 
meg a z 1 hóra eső tényleges és pótlékolt átlag km felhasználást.

Az átálláskor a használatban lévő m otorkerékpárokat az össz 
km lefutás teljesítési szinteknek megfelelően csoportokba kell 
besorolni (1. számú melléklet II. rész) és m otorkerékpáronként 
rögzíteni kell a gumiabroncsok km teljesítményét.

A felmérés elvégzése után az érin te tt szolgálati helyekre és 
m otorkerékpárokra az á talány mértékét -  összegét -  bizott
ságilag kell meghatározni és a 2. számú melléklet szerinti 
kim utatáson fel kell sorolni (2 példányban).

A bizottság elnöke; a gépjárm ű főelőadó (szolgálatvezető), tag
jai; a szolgálatilag illetékes vezető, vagy az általa kijelölt tiszt,
1 fő pénzügyi tiszt.

A besorolást az 1-es számú m elléklet II. részében előírt norm ák 
alapján kell végrehajtani. A havi átalányon belül; az üzem- 
anyag F t fedezetét az érvényben lévő norm autasítás szerinti 
normakülönbözeti szorzószámok figyelembevételével; a pótlé
kolt, a karbantartási és javítási összegeket pedig a tényleges 
havi km átlagteljesítm ény alapján kell megállapítani.

Az így m egállapított havi átalány összegéből a gum iabron
csokra eső hányadot le kell vonni és vissza kell tartan i (1. 
számú m elléklet 7. rovat). A további folyósítás rendjét a d) 
pont írja elő.

A besorolást az anyagi vezető (hadtápparancsnok) hagyja jóvá, 
az illetékes szolgálati terület számadótesti szintű vezetőjével 
(irányítójával) egyetértésben. (Pl. megyei Rfk.-oknál: Közl. 
Ov., Közrendvédelmi Ov., Határőrségnél: Felderítő Ov. stb.).
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Jóváhagyás után a besorolási kim utatás eredeti példányát a 
pénzügyi szolgálatnak; számfejtés és kifizetés, a második pél
dányát pedig a gépjárm ű szolgálatoknak; a változások feljegy
zése, és figyelemmel kísérése végett át kell adni.

A használók részére összesen kifizetésre kerülő átalány F t összege
 nem haladhatja meg a m otorkerékpárok darabszáma és a 

havi km norm a után -  az 1-es számú m elléklet II. részében
-  előírt kiszabatok alapján felszámítható F t összegeket. Ennek 
betartásáért az anyagi vezető (hadtápparancsnok) a felelős.

Az átalány összegének kiszámítási m ódját részletesen a példa
tá r tartalm azza.

e) Az átalány összegének módosítása:

Évközben módosítható az átalány összege, ha az adott szolgá
lati helyen;

-  m otorkerékpár csere, típusváltozás tö rtén t (pl. 125 cm3-es 
helyett 250 cm3-es m otorkerékpár került kiadásra), vagy az 
üzem eltetett m otorkerékpár az össz km teljesítésének ará
nyában magasabb átalány kategóriába került,

-  a működési terület olyan m értékben növekedett, vagy csök
kent, illetve a szolgálati feladatok olyan lényegesen meg
változtak, hogy em iatt az alapbesorolásban m eghatározott 
havi átlag km teljesítm ényben számottevő tartós változás 
következett be.

A változásokról a bizottság összehívása nélkül a 2-es számú 
melléklet szerinti kim utatást kell felfektetni és azt a pénzügyi 
osztály (szolgálat) részére a következő hó 5-ig kell átadni.

Az előzőleg jóváhagyott havi km keret növelése, vagy csök
kentése esetén az üzemanyagra eső új átalány-hányad kiala
kításánál a plusz, vagy mínusz km -eket szolgálati helyenként
-  a helyi terep-, ú t és forgalmi viszonyoknak megfelelően -  
a pótlékolással együtt kell számítani. (A pótlékolási szorzószá
m okat a m indenkor érvényben lévő norm autasítás ta rta l
mazza).

Az első besorolást követő újabb besorolásoknál azonban a szol
gálati helyenként megemelt (plusz) km-ek számadótesti átla
gának csak az 50%-a pótlékolható.
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A besorolás megváltoztatását e pont harm adik bekezdésében 
foglaltakra nézve az adott szolgálati terület vezetője tartozik 
kezdeményezni. Javaslatot ebben az esetben a gépjárm ű szol
gálatnak kell megküldeni.

Ha egy szolgálati helyre a m otorkerékpár első ízben kerül kia
dásra, a más -  az adott szolgálati helyhez -  hasonló m unka- 
területre, m unkakörre, működési területre m eghatározott km 
teljesítm ényt kell figyelembe venni és annak alapján kell az 
átalány összegét meghatározni.

d) Az átalány összegének folyósítása:

A jóváhagyott -  a besorolási kim utatáson (2. sz. melléklet) 
fe ltüntetett -  átalány F t összegét két havonként, az esedékes 
két hónap első hónapjának 1-éig kell számfejteni és a jogosultak

 részére kifizetni. A gumiabroncsok beszerzésére biztosí
tandó átalány összegek esedékes számfejtésére a gépjárm ű 
szolgálat időben intézkedjék a pénzügyi szolgálat felé, hogy 
annak kifizetése is az átalánnyal egyidőben történjék.

Az átalány összege napokra és km -ekre bontható.

Az átalány nem illetmény jellegű járandóság, ezért abból levo
nást (jövedelem adót stb.) eszközölni nem lehet, továbbá a 
nyugdíj alapjául szolgáló illetménybe nem számítható be. Az 
átalányt m indenkor az érvényben lévő kv. rovatrend „gép
járm ű fenn tartás” kv. tétel terhére kell folyósítani és ugyan
ezen a tételen kell térítm ényezni is.

A gum iabroncs-hányad számfejtésére; csak az adott motor- 
kerékpáron lévő gumiabroncs futási km norm ájának teljesí
tésekor kerülhet sor.

A gumiköpenyt azonban a gépjárm ű szolgálat is beszerezheti 
és az esedékesség időpontjában term észetben is kiadhatja a 
m otorkerékpárt használók részére.

Ha a gumiabronccsal -  gyártási, minőségi hiba m iatt, vagy 
egyéb olyan okok közrejátszása következtében, melyben a 
m otorkerékpár használó vétlen -  az előírt futási km norm át 
nem lehetett teljesíteni, az új gumi megvásárlásához a Ft 
összeget -  eseti kivizsgálás alapján -  a BM terhére kell kifi
zetni. A gumik természetben is pótolhatók. A kereskedelmi 
szerveknél viszont kárigénnyel kell élni, a vonatkozó rendel
kezések szerint.
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Amennyiben az idő előtti elhasználódást a m otorkerékpár hasz
nálója gondatlanságból okozta, vagyis az a rendeltetéstől eltérő 
használatból, figyelmetlen vezetésből stb. következett be, a 
gumiabroncsot pótolni kell. A kártérítési eljárást azonban a 
használóval szemben meg kell indítani.

A gépjárm ű szolgálatvezető a gumi futási norm ával szemben 
mínusz 15°/o-os eltéréssel -  a tények mérlegelése alapján -  
az új gum ikat kiadhatja. A guminak a lefutási km norma tel
jesítése előtti kiadása ebben az esetben a BM költségét terheli.

Á tálláskor és a m otorkerékpárok használt gumikkal történő 
kiadásakor meg kell állapítani a gumik tényleges használható- 
sági fokát és az ú jakat az ahhoz viszonyított km lefutás telje
sítése u tán  lehet kiadni.

Nem jogosult a használó az átalány összegére; illetménynélküli 
szabadság esetén.

A 30 napnál hosszabb ideig tartó  vezénylés, illetve 30 napot 
meghaladó betegség és egészségügyi szabadság teljes időtar
tam ára eső Ft  összeget a következő két havi átalány összegé
ből levonásba kell hozni. Ezért az átalány összegét csökkentő 
kieséseket (letöltött vezénylés, betegségből való felgyógyulás, 
befejezett egészségügyi szabadság) a közvetlen parancsnokok; 
a második hó 25-i helyzetnek megfelelően kötelesek a pénz
ügyi osztályoknak (szolgálatnak) -  az általuk megadott idő
pontban -  jelenteni (3. számú melléklet).

Az előre ismert, m ár konkrétan m eghatározott idejű kieséseket 
is ekkor kell jelenteni, hogy a következő 2 hóra esedékes összeg 
m ár csökkentve kerüljön számfejtésre.

Amennyiben a fent felsorolt esetekben helyettesítő van kije
lölve és feladatát m otorkerékpárral látja el, az átalány felhasz
nálására -  értelemszerűen -  jogosult.

Áthelyezéskor, vezényléskor, illetve a fenti kiesések idejére 
történő helyettesítés esetén a második hónap végéig hátralévő 
napokra esedékes átalány összegét az átadó az átvevőnek köte
les átadni. Az átadás-átvétel m egtörténtét a szolgálat átadásá
ról készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Ha az áthelyezéskor, vezényléskor a működési terület nagysága 
(ezzel együtt a km besorolás) változik és m otorkerékpár csere 
is történik (a távozó viszi és az érkező hozza magával a motor-
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kerékpárt), vagy új m otorkerékpár kerül kiadásra; az átalány
összegét csak a következő két hónapra kell az új helyzetnek 
megfelelően módosítani. Az újonnan megállapított átalány 
kiszabatával szemben az előző két hónapból származó túlél
vezményt azonban -  a következő két havi átalányból -  levo
násba kell hozni, az új normához viszonyított hiányzó F t össze
get pedig pótlólag kell számfejteni és kifizetni.

Az átalány összeg átadásának-átvételének. illetve újbóli meg
állapításának rendjét számadótesten belül az anyagi vezető 
(hadtápparancsnok) a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben
-  a helyi sajátosságoknak megfelelően -  ettől eltérően is sza
bályozhatja.

Az adminisztráció csökkentése érdekében a m otorkerékpár 
használók áthelyezését, vezénylését -  amennyiben a szolgálati 
feltételek megengedik -  az illetékes szolgálati parancsnokok 
úgy ütemezzék, hogy az a hó első napjára essék.

A m otorkerékpár használók az átalányból úgy gazdálkodjanak, 
hogy az -  a váratlan meghibásodástól eltekintve -  lehető
leg 2 hónap alatt, havi egyenlő arányban kerüljön felhaszná
lásra.

3. Amortizációs költségtérítés folyósítása.

A személyi tulajdonú m otorkerékpár szolgálati célra való hasz
nálatára az igényt, illetve a használat felmondását legalább két 
hónappal előre be kell jelenteni a számadótest gépjárm ű szolgá
latának.

Az amortizációs költségtérítést félévenként utólag, az adott szol
gálati helyre m egállapított havi km átlag után -  az anyagi osz
tályvezető (hadtápparancsnok) által jóváhagyott összesítő alapján
-  kell számfejteni és kifizetni a jogosultak részére.

A félévi amortizációs költségtérítés összegéből a 2/d. pontban 
m eghatározott kieső időtartam  teljes idejére járó  összeget levo
násba kell hozni.

A 006/1966. számú m iniszterhelyettesi utasítás 34. és 35. pontjai
ban m eghatározott Ft-összegek az átalány rendszerben üzemelte
te tt személyi tulajdonú m otorkerékpárok szolgálati célra való 
használatáért -  értelemszerűen -  nem fizethetők ki.
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4. A motorkerékpárok üzemeltetése, karbantartása és javítása.

Az átalány összegéből a m otorkerékpár használója köteles gon
doskodni :

-  az üzem- és kenőanyag, alkatrész, gumi, akkum ulátor stb. be
szerzéséről,

-  a m otorkerékpár javításáról, állandó üzemkész állapotban ta r
tásáról és az előírt műszaki színvonal biztosításáról.

A használók részére a m otorkerékpárt a számadótest raktárából 
első alkalommal és utánpótlásként üzemanyag nélkül -  üres ta r
tállyal -  kell kiadni. A szolgálati helyre való visszautazáshoz a 
gépjárm ű szolgálat térítés ellenében adhat ki üzemanyagot a hasz
nálóknak. A bevonásra kerülő m otorkerékpárt a számadótest gép
járm ű szolgálatának szintén üres üzem anyag-tartállyal kell le
adni.

Az átalány rendszerre való átálláskor az érin tett m otorkerékpár
használókat az üzem- és kenőanyaggal (jeggyel) a menetlevelek 
alapján el kell számoltatni. A fennmaradó üzemanyagot (jegyet) 
be kell vonni, illetve térítés ellenében a használóknál meg lehet 
hagyni.

Szolgálati érdekből, rendkívüli sürgős esetekben a m otorkerék
pár javítása elvégezhető a számadótest gépjárm ű javítóműhelyé
ben is.

A szolgálati m otorkerékpárok javításához átmenetileg, a szám
adótest m otorkerékpár (raktári) alkatrész-készleteinek megfelelő 
szintre való csökkentéséig, a használók részére alkatrészeket, 
anyagokat beszerzési áron lehet értékesíteni.

A számadótest javító műhelyében elvégzett javításért térítendő 
összegből a felhasznált alkatrészek értékét (beszerzési áron) térít
ményként, míg a felszámított munkabérrezsi költséget (30 F t/óra 
összegben számlázva) kv.-i bevételként kell kezelni, illetve elszá
molni.

A javítási költségről kiállított számla 1 példányát folyamatosan 
a pénzügyi szolgálatnak kell megküldeni -  a megtérülés ellen
őrzése végett - , 1 példányát a megrendelőnek kell átadni, 1 pél
dányát a gépjárm ű szolgálat gyűjtse.

A javítási költséget a számadótest javadalomszámlájára, vagy 
készpénzben -  a számadótest házi pénztárába -  kell befizetni.
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A használók által külső javító vállalatoknál végeztetett javítások, 
illetve a kereskedelem ú tján  történő alkatrészvásárlás esetében 
a számadótest gépjárm ű szolgálata köteles segítséget nyújtani a 
garancia -  esetleg szükségessé váló -  érvényesítésében.

A házi műhelyben végeztetett javítások, illetve a számadótest 
rak tári készletéből történő alkatrész-vásárlások tekintetében a 
használó részére a gépjárm ű szolgálat a népgazdaságban érvényes 
garancia-feltételeket köteles biztosítani.

Amennyiben az újonnan kiadott, vagy a házi műhelyben javított 
m otorkerékpár újbóli javítása a garancia időn túl bizonyíthatóan 
(esetleg bizottsági, vagy szakértői elbírálás alapján) anyaghiba 
m iatt vált szükségessé, a számadótest köteles a hibás alkatrészt 
kicserélni és az alkatrész hibás volta m iatti javításokat elvégezni.

Ha -  mind a javítóműhelyben, mind a vállalati úton végeztetett
-  javításért számlázott összeg nagyobb a két hónapra esedékes 
Ft átalány összegénél, rendkívüli indokok alapján (balesetből 
származó javítások elvégzése, sürgős szolgálati feladat ellátása 
stb.) a következő hónapokra járó átalány összegek terhére -  a 
pénzügyi szolgálat hozzájárulásával -  részletfizetés is engedé
lyezhető.

5. Az átalány rendszer adminisztrációja, elszámolás.

Az átalány rendszerben üzemeltetett m otorkerékpárokhoz 1970. 
január hó 1-től menetlevél-tömböt kiadni nem kell. A m egtett 
km -eket a szolgálati és a saját m otorkerékpárt használók a 4-es 
számú melléklet szerinti nyom tatványon számolják el. A km 
teljesítést a használó közvetlen parancsnoka igazolja. A km nyil
vántartási lapot a negyedévet követő hó 5-ig a gépjárm ű szolgá
latnak kell felterjeszteni.

A m otorkerékpárok törzskönyveibe csak a km teljesítm ényeket 
kell évenként egy alkalommal, vagy átadás-átvételkor, a motor- 
kerékpár cseréjekor stb. bejegyezni, a fenti elszámolás alapján.

A gépjárm ű főelőadó (szolgálatvezető) írásban köteles a pénzügyi 
szolgálatot értesíten i:

-  az alapbesorolással szembeni változásokról,
-  az átalány folyósításának megszüntetéséről,
-  újabb m otorkerékpár használóknak a rendszerbe való besoro

lásáról,
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-  a személyi tulajdonban lévő, szolgálati célra használt motor- 
kerékpárok után  az amortizációs költség folyósításáról,

-  az átalány terhére történő javítás, alkatrész eladás F t értéké
ről és

-  a gumiabroncs átalány esedékes időpontban történő számfej
tésére nézve.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából bekövetkező 
kárért a mulasztókat anyagi és fegyelmi felelősség terheli.

Az éves km teljesítm ény- és költség-elszámolási jelentésben az 
átalány rendszerben üzemeltetett m otorkerékpárokra nézve;
-  az I. rész 1- 7. és 17. rovatokat,
-  a II. rész 28. rovatát és
-  az V. rész rovatait
kell kitölteni, típusonként külön-külön sorban.

A személyi tulajdonú m otorkerékpárokról is a fenti rovatokat 
kell kitölteni az éves elszámoló jelentésben, de teljesen külön álló 
sorban.

A természetbeni -  nem átalány -  rendszerben üzemeltetett mo
torkerékpárokkal kapcsolatos felhasználások, km teljesítmények 
stb. elszámolása tekintetében változás nincs, de a jelentésben eze
ket is szintén külön sorban kell szerepeltetni.

6. Szem élyi tulajdonba adás.

Az átalány rendszerben üzem eltetett m otorkerékpár szem élyi tu 
lajdonba adható;

-  amennyiben használója a 10- 26/6- A/1966. számú utasítás 
1/a, b. pontjaiban előírt feltételeket teljesítette,

-  a 2. pontban szereplő kizáró okok nem állnak fenn és
-  ha a m otorkerékpárt használója állandóan üzemképes állapot

ban tarto tta, a karbantartást, javítást rendszeresen elvégezte, 
vagy elvégeztette, illetve mindezek elmulasztásából a szolgá
lati feladatok ellátása hátrány t nem szenvedett.

A nem átalány rendszerben üzem eltetett m otorkerékpárok sze
mélyi tulajdonba adására nézve továbbra is a vonatkozó utasítá
sok előírásai az érvényesek.
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7. Egyéb rendelkezések.

A gépjárm ű szolgálat fokozott súlyt helyezzen az átalány rend
szerben üzem eltetett m otorkerékpárok műszaki -állapotának, 
üzembiztonságának rendszeres ellenőrzésére. A gépjárm ű szolgá
latvezető készítsen ütem tervet a félévenkénti technikai szemlék 
szervenkénti és személyenkénti ütemezésére, és az időpontokat az 
érdekeltekkel időben közölje. Az alegység parancsnokok és köz
vetlen parancsnokok negyedévenként egy alkalommal ellenőriz
zék a m otorkerékpárok rendszeres karbantartását, a megfelelő 
esztétikai állapotban való tartását, illetve a km teljesítéseket.

Ha a m otorkerékpár műszaki állapota, vagy üzemképessége a 
karbantartás és a javítta tás elmulasztása m iatt nem megfelelő, a 
használót fegyelmileg felelősségre kell vonni, és saját költségére 
a m otorkerékpár javítását végre kell hajtani, a kártérítési eljá
rás lefolytatása mellett.

A m otorkerékpárok igénybevételére, cseréjére, utánpótlására, se
lejtezésére, továbbá a káresetekre, balesetekre nézve a G- 4. Uta
sítás, valam int a „G épjárm ű és üzemanyag norm á-”k, a kárté rí
tési szabályzat és az érvényben lévő általános, illetve a gépjárm ű 
szolgálatra vonatkozó rendelkezések előírásai a kötelezőek.

Az új motorkerékpár-üzem eltetési rendszerre 1970. január 1-vel 
kell áttérni.

Az illetékes parancsnokok rendszeres ellenőrzéssel hassanak oda, 
hogy az új rendszer adta nagyobb önállóságból adódó -  a helyi 
javító vállalatokkal, üzlethálózattal való kapcsolatból kifejlődhető
-  esetleges visszaélések ne forduljanak elő.

Az utasításban foglaltakat a számadótest teljes személyi állománya 
előtt ism ertetni kell.

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

csoportfőnök csoportfőnök
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1. sz. melléklet

NORMA ELŐÍRÁSOK A Ft-ÁTALÁNY RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ MKP 
ÜZEMELTETÉSÉHEZ

I. tervezési mérőszámok és F t norma II. 1 km-re felszámítható, kifizethető át. átlaga
1 km -re felszám ítható K arbantartási alk. beszerzési összeg

Gum iabroncsra 
visszatartható 

F t összeg 
1 km -re

A m kp hen
gertérfogata 

cm3-ben
K arbantar

tási
Üza. és kenő

anyag

Üz. és kenő
anyag 

beszerzési
0- 20 e km-ig 

+ 0- 20 e 
km-ig

20- 40 e 
km-ig 

20- 45 e 
km-ig

40 e km  felett 
45 e km  felett

F t  n o r m á k
1 2 3 4 5 6 7

125 0,10 0,11 0,11 0,07 0,09 0,10 0,016

250 0,12 0,16 0,16 0,09 0,10 0,12 0,02

Megjegyzés: A fejrészben +  jelölt sorban lévő adatok a 250 cm3-es mkp-okra vonatkoznak.

A nagyjavított mkp-ok használói részére a táblázat 6. rovatában feltüntetett átalány Ft norma 
számítható fel, és fizethető ki.

A normakiszabatokban az árváltozásból származó Ft kihatások szerepelnek.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/1 6/A /1969 / 13

- 
19 
-



....................................................... 2. sz. melléklet
Szerv megnevezése 

A Ft átalány összegek számfejtését, kifizetését engedélyezem.

anyagi vez. (htp. pk.) K I M U T A T Á S
az átalány rendszerbe vont motorkerékpárok Ft átalányának megállapításáról (átsorolásáról)

| S
or

sz
ám

Név, rendf.
Székhely,
beosztás

meg
nevezése

A
motorkerékpár 

forgalmi 
rendszáma, 

típusa és össz.
km

teljesítmény

24 hónap alatti össz. 
km  teljesítm ényből 

kiszám ított

A 
be

so
ro

lá
s 

sz
er

in
t 

fe
lh

as
zn

. 
km 

ke
re

t

A 
gu

m
ia

br
on

cc
sa

l 
te

lj.
 ö

ss
z.

 k
m 

a 
be

so
. 

na
pj

ái
g

1 km-re felszá
mítható

Az 
átalány 

Ft összege

tényl.  pótl. Üza.  Kar.
2 h ó ra  

9

havi km  átlag Ft norma

1 2 3 4 5 6 7 8

-

......................................... 19.................................. hó .......... n.
A megállapított Ft átalány összegek számfejtésének, kifizetésének engedélyezését javasoljuk.

biz. elnöke biz. tag biz. tag
(gjmű főea. szolg. vez.) (pü. tiszt) (szolg. vez., vagy kijelölt tiszt)

Megjegyzés: 1. Ezt a nyomtatványt kell alkalmazni az egyes szolgálati területek motorkerékpár használóinak 
besorolásához, átsorolásához és a számadótesti összesítéshez is. Utóbbi esetben az adott szol
gálati területek számadótest szintű vezetői, irányítói -  egyetértésük jeléül -  is lássák el 
aláírásukkal a kimutatást.

2. Az 5. sz. rovatban személyenként, dátum szerint is fel kell tüntetni az alapul vett időtartam 
kezdetét.

3. Átsoroláskor a rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.
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3. sz. melléklet

J E L E N T É S
az átalány folyósításának szüneteltetésével járó szolgálatból 

való kiesésekről

So
rsz

ám
 

Név, rendfokozat Székhely,
beosztás

A
kiesés

oka

A
kiesési
napok
száma

Helyettesítő 
neve, rendf.

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

parancsnok
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J E L E N T É S  
a km teljesítményről

Szolgálati -  saját -  motorkerékpár

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

térfogata ....................................  cm.3.

Vezető (k)
beo.

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

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

pk. használó
P. H.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 2 6 / 1 6 / A / 1 9 6 9  / 1 6

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:

- 
25 

-

neve



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:

- 
26 

-
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P É L D A T A R
a motorkerékpár átalányösszegek kiszámításához, a felmérési adatok

alapján

125 cm3 motorkerékpár átalányösszegének kiszámítása:

a) Karbantartásra -  anyag -  alkatrész beszerzésre:

Feltevés;

-  a felmérés adatai szerint a motorkerékpár egy havi km átlagtelje
sítménye 760 km,

-  és a motorkerékpár m ár 40 000 km teljesítményen túl van. 

Képlet:

-  havi átlag km X  az 1 km-re felszámítható Ft normával =  egy hó 
napra eső átalány Ft összegével, vagyis a felvetés szerint;

760X0,10 =  76,-  Ft

-  két hónapra

76X2 =  152,-  Ft

a gumiabroncsra eső hányad levonása után;

760X2X0,016 =  24,32

152,-  Ft
-  24,32 Ft

127,68 F t kerekítve: 128,-  Ft

b) Üzem- és kenőanyag biztosítására:

Feltevés;

-  a felmérés adatai szerint pótlékolással megemelt havi km átlag 
teljesítmény: 800 km

800X0,11 =  88,-  Ft egy hónapra

-  két hónapra

88X2 =  176,-  Ft
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c) Az adott székhelyen üzemeltetett motorkerékpár átalány Ft összege 
két hónapra:

a) 128-  Ft 
+  b) 176-  Ft

Összesen: 304,-  Ft

d) Ha a gumiabroncsot természetben nem biztosítják és a csere már ese
dékessé válik, akkor az adott két hónapra (2 db után)

304,-  Ft
+  396,-  Ft (mindenkori beszerzési ár kétszerese)

700,-  Ft-ot
kell számfejteni és kifizetni a motorkerékpár használója részére.

Egy gumiabroncs csere esedékessége esetén:

304,-  Ft
+  198,-  Ft (mindenkori beszerzési ár)

502, -  Ft-ot

kell számfejteni és kifizetni.

A gumiabroncsra levonandó összeg kiszámítása 250 cm3 mkp-ra nézve, 
ha a felmérés adatai szerint 24 hónapra a km átlagteljesítménye 700 km 
volt; a következőképpen történik;

700X0,02X2 =  28, -  Ft

mely összeg 2 hónapra vonatkozik.
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