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A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K

008 . s z ám ú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1966. évi június hó 15-én.

A helyi közlekedési eszközök igénybevételét, illetve a személyi állo
mány erre jogosító különféle utazási igazolványokkal való ellátás rend
jét, az ismeretes tarifaváltozás m iatt július 1-i hatállyal újólag az aláb
biak szerint szabályozom.

I.

Igényjogosultság rendje

A) Budapest területén:

1. Villamos:

a) Térítésmentes fényképes villam osbérlettel látható el
-  valamennyi Budapesten szolgálatot teljesítő katonai 

rendfokozatú  rendőrállományú személy,
-  a budapesti székhellyel működő valamennyi BM szerv 

kézbesítői és beszerzői munkakört ellátó beosztottja,
-  a váltakozó munkahelyen szolgálatot teljesítő polgári 

állományú szakmunkások és eü. beosztottak, továbbá
-  mindazon személy, aki a  szolgálat ellátása érdekében 

arra  külön engedélyt kap.

b) Havi 3 5 ,-  Ft térítés és 10,-  Ft BM hozzájárulás biztosí
tása m ellett fényképes villam osbérlettel látható el
-  az 1/a) alpontban nem em lített, Budapesten szolgálatot 

teljesítő valamennyi BM beosztott (polgári alkalmazott 
is) a sorozott állomány kivételével, amennyiben arra 
igényt tart.

c) Fénykép nélküli felm utatóra szóló villam osbérlet adható ki 
a sorozott állományúak szolgálati utazásainak lebonyolítá
sára.
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2. Kombinált autóbusz-villamos:

1966. július 1-ével a  külön autóbuszbérletek kiadása megszűnik, 
helyette un. kombinált villamos-autóbusz-HÉV igénybevételére 
jogosító igazolványok kerülnek forgalomba.

a) A térítésmentes kombinált bérletekkel való ellátás havi 
forint-keret biztosításával történik. M égpedig a felm utatóra 
szóló igazolvány 3 3 0 ,-  F t/db, a fényképes értékszelvény a 
rendőrség és a karhatalom katonai rendfokozatú beosztottai 
esetében 6 5 ,-  F t/db, az egyéb állományúak részére 110,-  
F t/db.

A m egállapított forintkereten belül a szerv vezetője hatá
rozza meg, hogy hány darab fényképes és hány darab fel
m utatóra szóló igazolványt vesz igénybe, illetve a fényképes 
igazolványok személy szerint kik részére adhatók ki.

A térítésnélküli kombinált bérletekre m egállapított havi 
forintkeret mint lehetőség felső határt jelent. Törekedni kell 
arra, hogy a keret csak a legszükségesebb mértékben kerül
jön igénybevételre. A térítésnélküli kombinált bérlettel való
ellátásnál feltétlenül figyelembe kell venni, hogy
-  a villamosközlekedés a fővárosban az újtípusú kocsik 

beállításával egyre gyorsul úgy, hogy a villamos és az 
autóbusz menetideje között gyakorlatilag nem számottevő 
a  különbség, ezért elsősorban a szolgálati feladatokat 
villamos igénybevételével kell megoldani,

-  a belügyi gépjárm űpark növekedése jobban lehetővé 
teszi, hogy a sürgős és távolabbi szolgálati feladatokat 
gépkocsi igénybevételével, és ne kombinált bérlet bizto
sításával oldjuk meg,

-  az új jegyrendszer bevezetése módot ad arra, hogy az állo
mány részére az eddigieknél kedvezőbb feltételek mel
le tt biztosítsunk kombinált bérletet.

b) Mindazok, a k ik  térítésm entes villamosigazolványra jogosul
tak, amennyiben kombinált bérletet kívánnak igénybe venni, 
havi 6 5 ,-  Ft térítési díj ellenében kombinált bérlet-ellátás
ban részesíthetők.

c) Azok, akik térítésm entes villam osbérlet-ellátásban nem 
részesülhetnek, és kombinált utazási igazolványra tartanak 
igényt, azt 10 ,-  Ft-os BM hozzájárulás biztosítása mellett 
havi 100,-  Ft térítési díj ellenében igénybevehetik.

d) A hárm ashatárhegyi, az aporházi, Ady-ligeti BM objektum
ban, a Fizikai Kutató Intézetben szolgálatot teljesítő beosz
tottak -  állományviszonyra való tekintet nélkül -  6 0 ,-  Ft 
térítési díj ellenében részesülhetnek fényképes kombinált 
utazási igazolvány ellátásban.

e) Kizárólag külterületi járatokra érvényes bérleteket a  BM 
nem szolgáltat ki.

3. Fogaskerekű vasút:

a) Térítésnélküli névreszóló utazási igazolványt kaphatnak azok 
a  BM beosztottak, akiknek szolgálati helye a vasút vonala
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mellett fekszik és a szolgálati helyükre, illetve onnan haza 
történő utazásukon kívül -  szolgálati beosztásuknál 
fogva -  naponta többször is utaznak.

b) Azok, akik saját szükségletükre fogasbérletet kívánnak 
vásárolni, azt a  Fogaskerekű Vasút pénztáránál havi 3 0 ,-  
Ft térítés ellenében vásárolhatják meg. Ennek kiadásával a 
BM -  miután ehhez hozzájárulást nem biztosít -  nem fog
lalkozik.

4. BHÉV:

A BM valamennyi beosztottja, állományviszonyra való tekintet 
nélkül, a birtokában lévő villamos, illetőleg kombinált villamos- 
autóbusz-HÉV utazási igazolvány felm utatása mellett a BHÉV 
valamennyi járatán Budapest közigazgatási határáig, míg u ta
zási igazolvány és a BM szolgálati igazolványának egyidejű 
felm utatásával a teljes vonalon külön jegy váltása nélkül jogo
sult utazásra.

A sorozott állomány bérlet hiányában a BHÉV vonalain egysé
gesen 2 ,-  Ft-os menetjegy váltása ellenében utazhat, övezet- 
határkorlátozás nélkül.

B) Vidéken:

1. Villamos:

A közforgalmú villamosvasúttal rendelkező vidéki városokban 
(Szeged, Debrecen, Miskolc, Szombathely, Nyíregyháza) szol
gálatot teljesítő

-  katonai rendfokozatú rendőr és kh. állományú beosztottak 
térítésm entes,

-  a hőr., tűo., p. a. és a rendőrirodai állományú beosztottak
-  a bérlet árától függő térítés ellenében -  havi 5 ,-  
Ft-os BM hozzájárulás m ellett

részesíthetők villam osbérlet ellátásban.

2. Helyi autóbusz utazási igazolvány -  kizárólag szolgálati 
célokra -  csak azon megyeszékhelyeken adható ki, ahol az 
illetékes számadótest éves költségvetésében ilyen címen elő
irányzat jóváhagyásra kerül.

II. 

Ellátás és nyilvántartás rendje

1. A Budapesten működő belügyi szerveknek különféle utazási 
igazolvánnyal való ellátása a BM I/ I. Csoportfőnökség feladata. 
Ezt a feladatát az országos parancsnokságok, a Budapesti és 
Pest megyei Rendőrfőkapitányságok pénzügyi osztályai, vala
mint a Központi Pénzügyi Osztályon keresztül lá tja  el.

Az egyes közlekedési vállalatoknál az I/ I . Csoportfőnökség 
külön felhatalmazása nélkül hivatali utazási és bérlet ügyekben 
sem eljárni, sem a költségvetés terhére bérlet-értékszelvényeket 
vásárolni nem lehet.
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2. A budapesti állomány utazási igazolvánnyal való ellátása érde
kében az I/ I . Csoportfőnökség éves villamos igazolvány érték 
szelvény ellátm ányt bocsát az érdekelt pénzügyi osztályok 
(alosztályok) rendelkezésére.

A pénzügyi osztályok az ellátásilag hatáskörükbe tartozó szer
vektől beérkezett igénylések alapján éves villamos igazolvány 
értékszelvényt adnak ki mindazok részére, akiket térítésm entes 
ellátás illet meg, vagy havi 3 5 ,-  Ft térítési díj mellett igényt 
tartanak arra .
A térítésmentes kombinált igazolványok céljára m egállapított 
havi forintkeret erejéig, továbbá az I/2 /d ) pontban megneve
zett szervek személyi állománya részére ugyancsak éves érték
szelvényeket ad ki az I/ I . Csoportfőnökség.

A felm utatóra szóló villamos, illetve névreszóló térítésm entes 
fogasbérletek kiadását esetenkénti igénylés alapján közvetlenül 
az I/ I . Csoportfőnökség végzi.

3. Azok részére, akik térítésm entes kombinált bérletellátásban 
részesülnek, külön villamosigazolvány értékszelvényt kiadni 
nem lehet, mert a kombinált igazolvány a villamoson való közle
kedésre is érvényes. Azon személyektől, akik év közben té rí
tésmentes kombinált, vagy 6 5 ,-  Ft, illetőleg 100,-  Ft térítés 
m ellett kombinált értékszelvényt kapnak, illetőleg vásárolnak 
és térítéses, vagy térítés nélküli villamos értékszelvénnyel már 
el vannak látva, azt be kell vonni, illetőleg kötelesek leadni.

4. Leszerelés (elbocsájtás, nyugállományba helyezés, stb.) alkal
mával az egyes személyeknél kintlévő térítésm entes utazási iga
zolványokat, illetőleg értékszelvényeket -  tekintet nélkül azok 
érvényességi időtartam ára -  be kell vonni.
A térítéses kombinált igazolványok esetében, amennyiben a le
szerelés a  hó 1-e és 15-e közötti időben történik, a havi érték
szelvény a hó második felére a teljes érték 50%-ának (55,-  Ft) 
megfizetése ellenében megtartható. Éves értékszelvényt meg
váltani nem lehet.

5. Budapest területén belül történő áthelyezés alkalm ával a té rí
téses villamos és kombinált igazolványok értékszelvényeit be
vonni nem kell.
A térítésm entesen kiadott kombinált értékszelvényeket viszont 
minden áthelyezés alkalmával be kell vonni. A bevont érték 
szelvény ismételten fel nem használható, azonban az I/I . Cso
portfőnökségen új szelvényre becserélhető.
A térítésm entes villamosigazolványt a rendőri állományú sze
mélyektől csak abban az esetben kell bevonni, ha az áthelyezés 
az illető személy testületi hovatartozásában is változást ered
ményez. Ellenkező esetben magával viszi azt az új szolgálati 
helyére.

6. Az egyes igazolványféleségeket, illetve azok szelvényeit -  a 
szolgálati út betartásával -  szolgálati jegyen kell igényelni az 
alábbiak szerint:
-  a  térítésm entes és térítéses fényképes villamos és fogas

kerekű, valamint a  6 5 ,-  és 100,-  Ft térítéses kombinált
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bérlet értékszelvényeit név szerint -  térítési díjanként el
különítve - , a  felm utatóra szóló villamos utazási igazol
ványt db szám szerint az illetékes pénzügyi osztálytól,

-  a térítésm entes kombinált fényképes és fényképnélküli 
értékszelvényeket db szám szerint -  legfeljebb a m egál
lapított havi forintkeret erejéig -  a minisztérium központi 
szervei közvetlenül, az egyéb szervek az illetékes pénzügyi 
osztályok útján közvetve az I/ I . Csoportfőnökség Terv és 
Költségvetési Osztályától.

A térítésnélküli igazolványokra való igényjogosultságot a szol
gálati jegyen a szerv vezetőjének mindenkor igazolni kell.

A térítéses értékszelvényeket minden negyedévet megelőző 
hó 15-ig kell egy negyedévre előre igényelni.

Tárgynegyedéven belül csak a havi Ft keret terhére történő 
változásokkal kapcsolatosan lehet igénylést eszközölni.

Első alkalommal 1966. június 20-ig kell minden szervnek a 
fentiek szerint igénylését benyújtani azzal az eltéréssel, hogy 
szolgálati-jegy helyett névszerinti kim utatást kell készíteni, 
amelyen az értékszelvények átvételének elismerésére is van 
hely. E kimutatások az illetékes pénzügyi osztályok alapbizony
latát képezik mind az elszámoláshoz, mind a nyilvántartásokhoz.

Egyébként a pénzügyi osztályoknak az igazolvány és az érték 
szelvény kiadásokat, valamint azok bevonását a továbbiakban 
is minden esetben okmányo lni kell.

7. A pénzügyi osztályok az általuk kiadásra kerülő különféle té rí
téses igazolványok, illetve értékszelvények ellenértékét a ked
vezményezett személy illetményéből havi két egyenlő részletben 
kötelesek levonás útján beszedni. Az így levont összeget havonta 
egy összegben a 145.142 - K. 95. sz. javadalomszámlára kell 
átutalni.

8. A térítésm entes villamos, kombinált és fogas utazási igazol
ványok kiadását a használó személy illetményszámfejtő karton
ján fel kell jegyezni. Az egyes igazolványtípusok megkülönböz
tetése végett az alábbi betűjelzéseket kell bélyegzőszerűen 
alkalmazni:

" TMV” = térítésm entes villamos,
"TMK” = térítésm entes kombinált,
"TM F” = térítésm entes fogas.

Amennyiben valakitől a térítésm entes igazolvány használatát 
megvonják, annak bevonásakor a fenti adatokat a számfejtő
kartonról törölni kell (egyszerű áthúzással).

A térítésmentesen kiadott fényképes kombinált bérletről név
szerinti kim utatást kell a számfejtésileg illetékes pénzügyi osz
tályok részére készíteni annak a kedvezményezett személyek 
illetményszámfejtő kartonjára való feljegyzése végett.

9. Az igénylések alapján kiadásra kerülő különféle értékszelvé
nyekről -  miután azok szigorú számadás tárgyát képezik -  
nyilvántartást kell vezetni a következők szerint:
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-  az I/I. Csoportfőnökség a közlekedési vállalatoktól átvett 
és ellátmány címén, vagy közvetlen felhasználásra tovább
adott értékszelvényekről szervenként, szám szerint és érték
ben,

-  az egyes pénzügyi osztályok a rendelkezésükre b o csá to tt 
 ellátmányból térítésm entesen kiadott villamosigazolványok

értékszelvényeiről -  házilag készített kimutatásban -  
darabszám szerint a térítés ellenében kiadott utazási iga
zolvány értékszelvényekről névszerinti kim utatást, a felmu
tatóra szóló igazolványokról szerv (osztály) megjelölés 
szerinti kim utatást.

A térítéses igazolványok nyilvántartásainak adatait havonként 
egyeztetni keli a levont térítési díj összegével.

10. Budapest vonatkozásában a pénzügyi osztályok nyilvántartá
saik alapján féléves elszámolási kötelezettséggel tartoznak az 
I/ I . Csoportfőnökség felé, a ténylegesen forgalomba volt térítés- 
mentes és térítéses villamos, valamint a térítéses kombinált 
utazási igazolványok értékszelvényeiről, továbbá a befizetett 
térítési díjak összegéről.
Az évvégi elszámolás során az ellátm ányként kezelt villamos 
utazási igazolványból maradványként mutatkozó értékszelvé
nyeket bizottságilag ki kell selejtezni és a selejtezésről jegyző
könyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egyik példányát az elszá
molással együtt az l/l. Csoportfőnökséghez kell felterjeszteni.
Az elszámolásokat minden év július, illetve január 15-ig kell 
megtenni.
A jelenleg forgalomban lévő jegyféleségekről f. év június hó 
25-ig, a júliusban kiadásra kerülő jegyféleségekről első alka
lommal -  tájékoztató jelleggel -  július hó 25-ig kell az I/ I . 
Csoportfőnökségnek elszámolni.

11. Az 1966. július 1-e után valamennyi BM dolgozó az utazási 
értékszelvények kiadásához szükséges igazolványtasak beszer
zéséről saját költségére köteles gondoskodni.

12. Vidéken az érdekelt pénzügyi osztályoknak (szolgálatoknak) 
a jelen utasításban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell 
a villamosigazolvánnyal való ellátást, az ezzel kapcsolatban 
szükségessé váló nyilvántartási és elszámolási rendet megszer
vezni, illetve kialakítani, valamint az érdekelt közlekedési vál
lalat, vagy tanács közlekedési osztállyal a szükséges m egálla
podásokat megkötni.

III.

Vegyes rendelkezések

1. Mindazok a személyek, akik akár térítésm entes, vagy kedvez
ményes térítés ellenében az utasításban foglaltak szerint utazási 
igazolványellátásra jogosultak, a  szolgálati utazásaikat a ren
delkezésükre bocsátott u tazási igazolvánnyal kötelesek lebonyo
lítani. Ezen személyek részére helyi közlekedési költség címén 
kifizetést eszközölni nem lehet még abban az esetben sem, ha az 
utazási igazolványt nem váltják ki.

-  6 -

ÁBTL - 4.2. -10 - 26 / 8 /1966 /6



Helyi közlekedési költség csak a kiküldetésben lévők, a soro
zott állomány és az önkéntes rendőrök szolgálati utazásai után 
számolható el, illetve téríthető meg.

2. Elveszett (megsemmisült, stb.) utazási igazolvány értékszelvény 
helyett újat kiadni csak az elveszett igazolvány értékszelvé
nyének érvényességi idejére eső értékének megtérítése ellené
ben lehet.

3. Az egyenruhát viselő rendőri állomány Budapest területén 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is külön utazási 

-igazolvány felm utatása nélkül a villamoson bárhol, az autó
buszokon azok peronján -  főtörzsőrmesterig bezárólag -  jegy
váltás nélkül utazhat.

A vidéki helyi autóbuszjáratokon a rendőrség tiszthelyettesi 
állományába tartozók egyenruhában ugyancsak az eddigi gya
korlatnak megfelelően jegyváltás nélkül utazhatnak.

4. Az illetékes közlekedési vállalatokkal az elszámolást az I/ I. 
Csoportfőnökség a velük kötött külön megállapodás szerint 
végzi.

5. A 6 5 ,- , illetve 100,-  Ft térítés ellenében vásárolt havi kom
binált értékszelvények a  közlekedési vállalatok bérletpénztára
inál a polgári életre érvényes feltételek m ellett visszaválthatók. 
Az éves villamos és kombinált értékszelvényeket sem a közle
kedési vállalatoknál, sem a BM-on belül visszaváltani nem lehet.

6. A térítésm entes kombinált igazolványokra vonatkozóan meg
állapított havi forintkeret m értékét az I/ I . Csoportfőnökség az 
érin tett szervekkel közvetlenül közli.

7. Az utasítás hatálybalépése után a helyi közlekedési igazolvány, 
illetve jegyváltás tekintetében a jövőben felmerülő kérdéseket
-  az utasítás rendelkezéseit, elveit figyelembe véve -  a  BM 
I/ I. Csoportfőnökség jogosult szabályozni.

Jelen utasítás végrehajtásáról az I/ I. Csoportfőnökség és az érin tett 
pénzügyi osztályok úgy gondoskodjanak, hogy az új jegyellátás június 
30-ig befejeződjék.

Az utasításban foglaltakról a  személyi állományt parancs útján meg
felelő mértékben tájékoztatni kell.

Ezzel egyidejűleg a 20/1954 . sz. (XII. 23.) belügyminiszterhelyettesi 
utasítás hatályát veszti.

Felterjesztve: Miniszter Elvtársnak. 
Kapják: Elosztó szerint. 
Készült: 150 példányban.
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LANTOS JÓZSEF s. k.,
rendőrezredes 

BM I. főcsoportfőnök


