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A G—4. GÉPJÁRMŰ SZAKUTASÍTÁS VONATKOZÓ 
EGYES RÉSZEI AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULNAK

I.

AZ ÜZEMANYAG ELLÁTÁS RENDSZERE

1. A gépjárm űvek üzemeltetéséhez szükséges üzem-, kenő- 
és karbantartó anyagféleségek tervezését és beszerzését 
a  számadótestnek önállóan, saját hatáskörben kell intéz
nie.   

Az üzemanyagokat — a  super alapbenzin kivételével —
 negyedévenként kell megrendelni a területileg illetékes 

ÁFOR Tájegységi Telepnél. Repülőbenzinre és repülő 
m otorolajra nézve az éves szükségletet — az im port
anyag rendelésére előírt határidőben — előzetesen írás
ban be kell jelenteni az ÁFOR Központnak. (A határidőre 
vonatkozóan minden esetben az ÁFOR Központ Á rufor
galmi Osztályától kell tájékoztatást kérni.)

A super alapbenzinre vonatkozó éves szükségletet az 
érin tett számadótesteknek a tervezési időszakban a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság Gépjármű Alosztályához 
kell írásban bejelenteni, amely a beérkezett igények 
alapján gondoskodik az éves szükséglet ÁFOR-nál tö r
ténő megrendeléséről.

Az érin tett számadótestek super alapbenzinnel való ellá
tása a  Budapesti Rendőrfőkapitányság Gépjármű Alosz
tálya útján történik, térítés ellenében.
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A számadótest negyedéves üzemanyag szükségletének
reális felmérésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:

— a 05 /33  költségvetési rovaton a számadótest terve 
alapján rendelkezésre bocsátott javadalom keretet,

— a gépjárm ű állománytáblázat alapján ténylegesen 
meglévő gépjárművekhez a  km és üzemanyagnormák 
alapján szükséges üzemanyag mennyiségét,

— a normához viszonyítva hány százalékos volt a gép
járm űvek kihasználtsága az előző, hasonló tárgyidő- 
szakban, és hány százalékos kihasználtság várható 
a szóban forgó időszakra,

— a negyedév végére várható üzemanyag készletm arad
ványt.

A negyedév végén minimum 10 napi szükséglet kielé
gítésére elegendő mennyiségű üzemanyaggal kell 
rendelkezni. A készletmaradvány maximálisan 50 
napi szükséglet lehet,

— az ,,A” készlet kialakításához, illetve feltöltéséhez 
szükséges üzemanyag mennyiséget.

2. Az üzemanyagokat az előírt határidők pontos betartásá
val kell megrendelni. A megrendelésnek tartalm azni kell:
— a számadótest megnevezését és pontos címét,

— a m egrendelt üzem anyagfajták felsorolását és men
nyiségét tonnában, (üzemanyagok tonna m értékegy
ségre való átszámításához szükséges fajsúlyt szállít
mányonként az ÁFOR-tól kell megkérni),

— a szállítás havi ütemezését, term észetben és bélyeg
ben,

— a szállítás módját (saját, vagy Á FOR fuvar),
— az átvétel helyét,
— a fizetés módját.

Külön-külön lapon kell megrendelni
— a  hajtó- és kenőanyagokat,
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— a sebességváltó olajat és az egyéb — norma szerint 
használható — karbantartó anyagokat.

Az üzemanyagbélyegek érvényességi ideje egy naptári 
év, de egyszerre csak a negyedévi szükségletet szabad 
megrendelni.

Az üzemanyagbélyegek megrendelésénél a címleteket is 
fel kell tüntetni. A bélyegek az alábbi címletekben ke
rülnek forgalomba:

— Etilbenzin 5 és 10 literes,
—- Superbenzin 5 és 10 literes,
— Gázolaj  10 literes,
— MM olaj 1 literes,
— MDA olaj 1 literes,
— Arol 2 T olaj 1 /4  és 1 /2  literes.

A feladott megrendelés szállítási szerződés jelleggel bír.
A tárgyidőszakra vonatkozó megrendelés módosítását 
(pótigénylés, lemondás), az e lő írt határidőn belül az ille
tékes ÁFOR Teleptől a  számadótestnek írásban kell 
kérni.

 

3. A számadótestnek a m egrendelt üzemanyagokat, bélye
geket — az esetleges mennyiségi módosítás figyelembe
vételével — az ÁFOR-tól teljes egészében át kell venni.

Az alegységek a negyedévi üzemanyag szükségletüket — 
természetben, vagy bélyegben — a  számadótest gépjár
mű szolgálatától vételezik fel. (Üzemanyag-gazdálkodás 
szempontjából alegységnek tekintendő az olyan egység, 
amely a  felvételezett üzemanyagot több felhasználó ré
szére adja ki.)

Az alegységek gépjárm űvei részére maximálisan egy ne
gyedévi járandóságot lehet kiadni.

4. Az üzemanyagbélyeg csak az érvényességi időn belül 
váltható be üzemanyagra. Az alegység részére kiadott, de 
beváltásra nem kerülő üzemanyagbélyegeket legkésőbb
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a naptári év vége előtt 3 nappal le kell adni 
a számadótest gépjármű szolgálatához az Á FOR-nál tör
ténő beváltás céljából.

Az érvényét vesztett üzemanyagbélyegeket az érvényes
ségi idő lejártától számítva egy éven belül lehet vissza
váltani.

A visszaváltás minden év január hó 7-től eszközölhető, 
azonban az Á FOR

— a  7-től 15-ig visszaváltott bélyegek értékének 3 %-át 
kezelési költség, míg

— a 16-tól az év végéig visszaváltott bélyegek értéké
nek 20 %-át kezelési költség és kárátalány

címén a  visszafizetendő vételárból levonásba hozza.

Az érvényességi idő le jártá t követő egy év eltelte után 
az üzemanyagbélyeget az ÁFOR nem váltja  vissza.

Üzemanyagbélyeg visszaváltás esetében:

— a  3 %-os kezelési költség a számadótestet terheli

— a 20 %-os kezelési költség és kárátalányról minden 
esetben káreljárást kell lefolytatni.

A mulasztást elkövető személlyel a kárt — a  K ártérítési 
Szabályzat, polgári alkalm azott esetében a  Munka Tör
vénykönyv alapján — meg kell téríttetn i.

A visszaváltási határidő le járta  után a  veszendőbe ment 
üzemanyagbélyegek értékének teljes összegét kell szá
mításba venni a k á reljárás lefolytatása során.
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ÜZEMANYAGNYILVÁNTARTÁS

II.

5. Üzemanyag-nyilvántartást kötelesek vezetni

— a számadótestek és

— az alegységek.

6. Üzemanyag-nyilvántartás a számadótestnél:

Üzemanyag-nyilvántartási okmányok

— Raktári készletnyilvántartási lap (G— 2 jelű Utasítás
10. sz. minta),

— Előjegyzés a rak tári készletnyilvántartási lapokról 
(G — 2 jelű Utasítás 11 — 12 sz. minta),

— Okmánynapló (G—2 jelű Utasítás 1. sz. minta),

— Napi jegyzék az üzemanyag kiadásáról (G— 2 jelű 
U tasítás 1— 2. sz. minta),  

— Szállítólevél,

— Visszavételi elismervény.

A nyilvántartás vezetése és a bizonylatok kezelése 
a G— 2 és a  G— 4 jelű Utasítások vonatkozó előírásai 
szerint történik.

A visszavételi elismervény az érvényét vesztett üzem
anyagbélyegek Á FOR-nál történő visszaváltásának igazo
lására, illetve az üzem anyagnyilvántartáson való átveze
tésére szolgál.

A visszavételi elismervény alapján a készletváltozást a 
,,Szállítólevél”-re vonatkozó előírások szerint értelem
szerűen kell átvezetni a  nyilvántartáson. A visszavételi 
elismervény egy példányát át kell adni a  pénzügyi szol
gálatnak az ÁFOR-tól visszajáró összeg megtérülésének 
figyelemmel kísérése céljából.
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Az alegységnél az üzemanyagot a „Napijegyzék az üzem
anyag kiadásáról” c. nyomtatványon (G—4. jelű Utasítás 
1— 2. sz. minta) kell nyilvántartani.

A napijegyzéket az alegység m egbízottja (anyagi-pénz
ügyi felelős, irodavezető vagy szolgálatvezető) köteles 
vezetni a G —4 jelű Utasítás VII. fejezet 3 /b /2 . pontja 
szerint értelemszerűen.

Üzemanyag vételezésnél vagy üzemanyagbélyeg vissza
adásnál az alegység m egbízottja köteles magával vinni 
a számadótesthez a  napijegyzéket.

Az alegységnek kiadott, vagy attól visszavételezett üzem
anyagok mennyiségét a  számadótest gépjárm ű szolgálata 
jegyzi be az alegység napijegyzékének megfelelő sorába.

Az átadás-átvétel m egtörténtét — mind a vételezés, mind 
a visszaadás esetén — a számadótest az alegység, az al
egység pedig a számadótest napijegyzékén aláírásával 
igazolja.

Az alegység gépjárm űvei vonatkozásában a  kiadott vagy 
visszavételezett üzemanyagot

— a napijegyzéken és

— az Anyagvételezési — elszámolási könyv ,,Üzem
anyagvételezési — elszámolási lap”-ján kell átve
zetni, az átadás-átvétel aláírással történő igazolása 
mellett.

A napijegyzék és az üzemanyagvételezési — elszámo
lási lapok kapcsolódó tételeinek időrendi sorrendben 
és mennyiségileg egyezni kell.

Az ,,Anyagvételezési — elszámolási könyv” kiadá
sára s vezetésének részletes szabályozására későbbi 
időpontban kerül sor. Azideig az NA — 1501 cikk
számú ,,M enetlevéltömb” megfelelő rovatait kell 
használni.

7. Üzemanyag-nyilvántartás az alegységeknél:
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III.

ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS 
A SZÁMADÓTESTEKNÉL

8. A felhasznált üzemanyagokról

— a gépjárművezetők a  gépjárm ű szolgálat vezetőnek, 
illetve az alegység megbízottnak a  szolgálatvezető 
utasítása szerint, de legalább negyedévenként,

— az alegység a számadótestnek negyedévenként,
— a testületi számadótestek a testületi középfokú anyagi 

szervnek, a  testületi középfokú anyagi szervek
és a  közvetlen számadótestek az I / I I - 7. Osztálynak 
évenként

kötelesek elszámolni.

9. A gépjárművezető elszámoltatása.

Az üzemanyagvételezési — elszámolási lapot a  gépjár
művezetőnek havonta le kell zárni. Az elszámolást, illet
ve az adatok helyességét aláírásával kell igazolnia. 
A tárgyhóra vonatkozó lap első példányát a számadótest 
gépjárm ű szolgálatának, illetve — alegység viszonylat
ban — az alegység megbízottnak kell leadni. Az elszá
molási lap átvételét az átvevő a tőpéldányon aláírásával 
igazolja.
Az elszámoláskor m egállapított üzemanyag maradványt
— az év utolsó hónapjában megmaradt üzemanyagbélye
gek kivételével — bevonni nem kell.
A gépjárművezető köteles a  kezelésére bízott gépjármű 
üzemanyag fogyasztását figyelemmel kísérni és az esetle
ges túlfogyasztást a gépjármű szolgálatnak vagy az al
egység megbízottnak jelenteni, a  javításra vonatkozó in
tézkedés megtétele céljából.

A túlfogyasztás jelentésének elmulasztása esetén a gép
járművezetőt felelősségre kell vonni. A túlfogyasztás 
tényét minden esetben ki kell vizsgálni. Indokolatlan
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— mulasztásból eredő — túlfogyasztás esetében a kár
eljárást a K ártérítési Szabályzat — polgári alkalmazott 
esetében a Munka Törvénykönyv — alapján le kell foly
tatni.

10. Az alegység elszámolása

A napijegyzéket a  negyedév végén le kell zárni.

Elszámolás előtt ellenőrizni kell a napijegyzék és a tárgy- 
negyedévre vonatkozó üzemanyagvételezési — elszámo
lási lapok tételeit. Az adatok helyességét az alegység 
m egbízottnak az üzemanyagvételezési — elszámolási la
pokon aláírásával kell igazolnia.

A napijegyzék első példányát és a kapcsolódó üzem
anyagvételezési — elszámolási lapokat a számadótest 
gépjármű szolgálatához kell felterjeszteni.

A napijegyzéken szereplő maradvány — a IV. negyedév
ben beváltásra nem kerülő üzemanyagbélyegek kivételé
vel — az alegység készletében marad. A beváltásra nem 
kerülő üzemanyagbélyegekkel az 1/4. pontban foglaltak 
szerint kell elszámolni. A számadótest gépjárm ű szolgá
latának az alegység m aradványát a következő negyedévi 
ellátmány kiadásánál figyelembe kell venni.

11. A számadótestek elszámolását a IV. rész tartalm azza.
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IV.

ÉVES KM TELJESÍTMÉNY ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI
JELENTÉS

A gépjárm űvekkel elért km teljesítm ényekről, az üzemanyag, 
alkatrész-- és anyagfelhasználásokról, valamint az egyéb költ
ségkihatásokról évente egy alkalommal az „Éves teljesítmény 
és költség-elszámolás” című nyomtatványon kell elszámolni. 
(5. számú minta.)

A jelentés 4  főrészből áll:

— teljesítm ény és üzemanyag
— javítási költség

— járulékos és összköltség elszámolásából és a
— bekövetkezett balesetek elemzéséből.

A jelentésben a  gazdálkodás eredményeit, az 1 km-re eső 
üzemeltetési költségek kimunkálásával kell jellemezni és ér
tékelni. Ez képezi alapját a számadótesti, illetve az irányító 
szervi elemző munkának.

Az elszámolási jelentést az alábbiak szerint kell összeállítani: 
az  I. részbe, az 1-től 36. rovatokban a  következőket kell beje
gyezni:

1. rovatba: Az egyes gépjárm ű csoportok nemét; személy-
gépkocsi, tehergépkocsi, különleges gépkocsi, 
motorkerékpár, vízijárm ű, egyéb gépjárm ű cso
portosítás szerint.

2. rovatba: A 3. rovatban felsorolt gépjárm ű típusoknál,
valamint a  gépjármű nemenkénti összesítő so
roknál feltüntetett, folyamatosan emelkedő sor
számot:

a 2., 19. és 26. rovatokban is ugyanezeket a 
sorszámokat kell feltüntetni — az egyes gép
járm ű típusokhoz — .

3. rovatba: A gépjárm űveket; gyártmány, típus szerinti cso
portosításban, valam int „normál, vagy „különleges
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m egoszlásban. Az egyes gyártmányokon 
belül azonban, ha a  költségtényezők lényegesen 
nem térnek el — a  lehetőség szerint — több 
típust összevontan kell szerepeltetni.

Pl. a  Moszkvics, illetve W arszawa típusokat az 
alábbiak szerint kell csoportosítani:
— Moszkvics 403 — 407 — 408,

— Moszkvics 4 2 3 —424,
— Moszkvics; különleges állományban (vala

mennyi típus),

— W arszawa-Pobeda (valamennyi típus),

— W arszawa; különleges állományban (vala
mennyi típus).

Együttesen lehet szerepeltetni továbbá azokat 
a  különleges rendeltetésű gépkocsikat is, ame
lyeknek az üzemanyagfogyasztási normájuk 
azonos. (P.. CSB— 350 típusból; mentő, propa
ganda, műhely, élelmiszerszállító stb. kocsikat). 
A taposó kerékpárokat is — egy sorban — fel 
kell tüntetni.

4. rovatba: Az állományban lévő, üzem eltetett gépjárm ű
vek darabszámát. Állományon felüli — kölcsön
— gépkocsik mennyiségével a darabszámot 
csak akkor szabad megemelni, ha a kérdéses

gépkocsikat 6 hónapnál hosszabb ideig üze
meltették. Ennél rövidebb idejű üzemeltetés 
esetén csak a km teljesítm ényt, valamint a költ
ségtényezőket kell — a többi, azonos típusú 
járm ű adataihoz hozzáadva — elszámolni.

5. rovatba: A vonatkozó sorban feltüntetett gépjárm űvek
által, az adott évben ténylegesen m egtett km 
összteljesítményt.

6. rovatba: Az 5. rovatban szereplő km teljesítménynek
a 4. rovat szerinti darabszámmal való elosztása 
után kapott eredményt.
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7. rovatba: A megengedett útvonal-pótlékkal megemelt évi 
össz km teljesítm ényt,

8 — 13. rovatokba: A ténylegesen felhasznált üzem- és 
kenőanyagok mennyiségét; fajtánként, a menet
levél (Anyagvételezési-elszámolási könyv össze
sítő lapja) alapján.

rovatokba: Az adott gépjárm ű típusokhoz felhasz
nált üzemanyag mennyiségnek 100-al való meg
szorzása és az 5, illetve 7. rovatban feltüntetett 
km teljesítményekkel történő elosztása után ka
pott eredményt.

rovatokba: *
A felhasznált üzemanyag Ft értékének az 5, 
illetve 7. rovatok szerinti km teljesítménnyel 
való elosztása után kapott eredményt (a Ft érté
ket a Il/b . sor kitöltésére vonatkozó előírás 

 szerint kell kiszámítani).

A felhasznált kenőanyag Ft értékének az 5. ro
vat szerinti km teljesítm énnyel történő elosz
tása után kapott eredményt. Kétütemű motor
ral rendelkező gépjárm ű típusoknál a  felhasz
nált kenőanyag értékét a  7. rovatban szereplő 
pótlékolt km teljesítm énnyel is el kell osztani 
és az osztások kétféle eredményét egymás mellé 
kell leírni, / ” jellel elválasztva.

A 2. rovat szerint.

A műhelyben a munkalapok szerint felhasznált 
összes anyag és alkatrész Ft értékét.

A gépjárművekhez kiadott, de a  munkalapokon 
nem Szereplő összes anyag- és alkatrész Ft ér
tékét (pl. gumiköpeny, ékszíj, égők stb.).

2 2 — 23. rovatokba: A munkalapok szerinti munkaórák szá
mát és Ft értékét (1 munkaóra = 30 Ft.)

24. rovatba: Az összes külsőleg végeztetett szolgáltatások 
Ft értékét, a  számlák alapján.

13

18. rovatba:

19. rovatba:

20. rovatba:

21. rovatba:

14— 15.

16— 17.
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25. rovatba: A 20., 21., 23., 24. rovatokban feltüntetett Ft
értékeknek az összeadása és az eredménynek az
5. rovat km teljesítményével való elosztása 
után kapott Ft értéket.

26. rovatba: Lásd a 2. rovatot.

27. rovatba: A 16., 18., és 25. rovatokban feltüntetett
1 km-re eső költségek összeadása, után kapott 
F t összeget.

28. rovatba: Az év folyamán lecserélt gépjárm űvek futási
norma feletti km teljesítm ényét,

29. rovatba: A 28. rovatban szereplő km teljesítménynek:

személygépkocsinál 0,80 Ft-tal,
tehergépkocsinál 1,00 Ft-tal,
m otorkerékpárnál 0,30 Ft-tal
való beszorzása után kapott Ft összeget.

30. rovatba: Az előírt km lefutása előtt lecserélt gépjárm ű
vek teljesítm ényei és a  norma közötti különbö
zetet.

31. rovatba: A 30. rovatba bejegyzett km teljesítm ények
a 29. rovat magyarázó szövegében (a vonatkozó 
gépjármű nemre) közölt Ft értékkel való szor
zás után kapott összeget.
Példa:
Az év folyamán lecserélésre került 5 db 
Moszkvics gépkocsi közül 3 db összesen 18 000 
km-rel teljesítette túl a futási normát, 2 db 
gépkocsit viszont összesen 5 500 km-rel norma 
a la tt kellett leadni.

Megoldás:
A 18 000 — 5 500 = 12 500 km, tehát a 
Moszkvics típusnál 12 500 km túlfutás áll 
fenn, m elyet a 28. rovatban kell feltüntetni.

Az amortizációs költség rovatokban eszerint 
valamely típusnál, vagy csak a  norma feletti,



vagy csak a norma alatti rovatpárokat lehet 
kitölteni, a z  egyik rovatpár mindig üresen ma
rad.

A fentiek szerint a normával szembeni eltérés 
bejegyzésekor csak az abszolút eltérést kell 
figyelembe venni.

32. rovatba: A 29., illetve a 31. rovatokban feltüntetett Ft
értéket az 5. rovat km teljesítményével el kell 
osztani, az így kapott 1 km-re eső járulékos 
költséggel;

— a  norma feletti túlteljesítés esetén csökken
teni,

— a norma alatti teljesítm ény esetén pedig 
növelni kell

a 27. rovat Ft értékét. Az így módosított 1 km- 
re eső költséget kell a 32. rovatban szerepel
tetni.

33. rovatba: Azoknak a  napoknak a  számát, amelyeken a
 gépjárm űvek igénybevétele javítás, vagy üzem

képtelen állapot m iatt nem volt lehetséges.

3 4 . rovatba: Az 5. rovat km. teljesítm ényének a  33. rovatba 
feltüntetett napok számával való elosztása után 
kapott eredményt.

3 5 —36. rovatokba: Az 500 Ft értékhatáron túl, saját vagy 
mindkét gépkocsivezető hibájából bekövetke

zett balesetek számát, illetve az 5. rovatban 
szereplő km teljesítm énynek a  balesetek számá
val való elosztása után kapott eredményt.

A II. részbe, az a—k. vízszintes sorokba a kö
vetkezőket kell feltüntetni:

a) sorba:

A napijegyzékeken szereplő, egyéb célra ki
adott — felhasznált — üzemanyag mennyi

séget anyagfajtánként, összesen.

15
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b) sorba:

A nyilvántartás szerinti üzemanyag kiadás 
összesen: (literben, és forintban.) Az éves 
átlag Ft értékét az alábbiak szerint kell ki
számítani:

Az év folyamán természetben átvett üzem
ianyag szállítmányok számláit üzem anyagfaj
tánként Ft-ban összegezni kell és az ered
ményt el kell osztani az átvett üzemanyag
liter mennyiségekkel.

( A nyomtatvány b., d., c. pontjainak „számla 
szerin t” című szövege csak az „ F t” című 
sörökre vonatkozik). A bélyegben átvett 
üzemanyagot a  bélyegen feltüntetett értéken 
kell elszámolni.

c—d) sorba:

A b) sorban feltüntetett mennyiség bontása 
(a term észetben és a bélyegben történő fel
felhasználás) nyilvántartás szerint.

e) sorba:

A természetbeni m aradványt nyilvántartás 
szerint.

f) sorba:
Az ,,A ” készletű üzemanyag mennyiséget 
a nyilvántartás szerint.

g) sorba: 

A nem járm űjavításra felhasznált munka
órák számát és értékét.

h) sorba:

A tényleges műhelylétszám évi 2 200 mun
kaórával való beszorzása után kapott ered
ményt.
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Az 5. rova tban feltüntetett tényleges km te l
jesítmény alapján felhasználható Ft ös
szeget.

k) sorba: 

i. sorban szereplő összeggel szemben tényle
gesen felhasznált Ft értékét.

i) sorba:

ÁBTL-4.2.-10-26/21/1964/17
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. A fenti módosítás 1967. január 1-vel lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a  G —4 Gépjármű Szakutasításból az
alábbiakat törölni kell:

— I I I /1/c /3 . pont 3. bekezdését, továbbá a 6. bekezdés
2. mondatát "Amennyiben az olyan mennyiséget tesz 
ki . . .  ”

— III /2 /c  pontot,
— III /3 /c  pontot,
— III/4 /c  pontont,
— III /6 /b  pontot,
— III /7 /b /2 . pont 3 —4. és a 7 —8. bekezdését,
— V II/1 /b  pont 19., 20., 21. és 22. bekezdését,
— V II/2 /o . és p. pontot,
— V II/3. pontot a b. alpontig,
— V I I /3 /b / l .  pontból az 5. bekezdést ,,Az üzemanyag

nyilvántartást az elszámoló jelentések . . .  ” ,
— V II/3 /b /2 . pont 5. bekezdést ,,A visszaszolgáltatott 

üzemanyag je g y e k e t. . .  ” ,
— V II/3 /b /2 . pontból a  „Jegyzék az üzem- és karban

tartó anyagok felvételezéséhez, elszámolásához” c. 
részt,

— V II/4 . pontot,
— A 197. oldalról a 3 — 6. és a 28. sorszám alatti szö

veget,
— A 257. oldalon lévő kimutatásból az üzemanyaggal 

kapcsolatos részeket,
— A 260. oldalon az ÁFOR I. sz. Tájegységi Telep cí

mét. Helyette a  következőket kell felvenni: Budapest, 
VI., Dalszínház u. 1. sz.

— a 3., 4., 5., 6., 17., 18., 28., számú mintákat.

V.

ÁBTL-4.2.-10-26/21/1964/18



— VII. fejezet 4. pontja helyett: ,,4. Éves km te ljesít
mény és elszámolási je lentés.”

— 5. sz. m intaként az „Éves km teljesítm ény és költ
ségelszámolás” c. nyomtatványt.

15. Az előírt határidőket a  csatolt m elléklet tartalm azza.

14. A G — 4. szakutasításba fel kell venni:
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1. sz. melléklet.

K I M U T A T Á S  
a G—4. m ódosítással kapcsolatban elő írt ha táridőkrő l

Megjegyzés: Az alegység részére előírt határidő tájékoztató jellegű, 
a számadótest módosíthatja.

20
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Szerv
Sorszám M e g n e v e z é s  megn

evezése

1 Negyedévi üza. szükséglet Valamenyi
megrendelése   

I. negyedévre számadótest
II. negyedévre

III. negyedévre
IV. negyedévre

2 Negyedévi üza. megrendelés Valamennyi 
módosítása (pótmegrendelés,  
vagy lemondás) adótest

I. negyedévben 
II. negyedévben

III. negyedévben
IV. negyedévben

3 Üzemanyag elszámolás Alegység

Testületi
szdt-ek

4 Évi km teljesítmény és költség- Közvetlen 
elszámoló jelentés szdt-ek,

Testületi
P.-ságok

5 Érvényét vesztett üza. bélyeg Valamennyi 
visszaváltása   

számadótest

A beérkezés határideje
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