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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-27/16/1989.

(csatolva a 6/1989. csf. int.)

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES

16/1989.

INTÉZKEDÉSE

a járművezetők egyéni szakmai teljesítményei elismeréséről

Budapest, 1989. évi december 15-én.

A Belügyminisztérium szerveinél a járművezetők egyéni szakmai 
teljesítményei elismerésének szabályozására kiadom az alábbi

intézkedést:

1. A Belügyminisztérium szerveinél (a továbbiakban: szerv) - 
a BM Határőrség sorállománya kivételével - a járműveze
tőket egyéni szakmai teljesítmények alapján a balesetmentes 
közlekedésért és az üzemben tartási teljesítménynorma túl
teljesítéséért - amennyiben azt kizáró ok nincs - elisme
résben kell részesíteni.

2. A járművezetők egyéni szakmai teljesítményei értékelését a 
szerv gépjármű, illetve vízi jármű szakszolgálata végezze.

3. Az elismerések adományozását a járműállománnyal önálló
an rendelkező szerv vezetője (parancsnoka) engedélyezze.

4. A szakmai elismerések adásának végrehajtásáról a BM terv 
és pénzügyi és a BM anyagi és technikai csoportfőnök együt
tesen intézkedjen.
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5. Ez az intézkedés 1990. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a 14/1973. belügyminiszter-helyettesi utasítás, vala
mint az utasítást és mellékletét módosító 5/1981. belügymi
niszter-helyettesi intézkedés hatályát veszti. Az intézkedés 
rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell.

DR. ILCSIK SÁNDOR s. k., 
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 600 példányban.
Felterjesztve: miniszter úrnak, 

államtitkár úrnak.
Kapják: elosztó szerint.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 4-14-33/1989.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TERV ÉS 
PÉNZÜGYI ÉS ANYAGI ÉS TECHNIKAI 

CSOPORTFŐNÖKE

6/1989.

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a járművezetők egyéni szakmai teljesítményei elismerésének 
szabályozásáról szóló 16/1989. belügyminiszter-helyettesi 

intézkedés végrehajtására

Budapest, 1989. december hó 15-én.

A járművezetők egyéni szakmai teljesítményei elismerésének 
szabályozásáról szóló 16/1989. belügyminiszter-helyettesi intéz
kedés 4. pontja alapján a végrehajtás szabályozására kiadjuk az 
alábbi

együttes intézkedést:

1. A szolgálati járművet vezetőknek az igazolt egyéni kilomé
ter- (üzemóra-) teljesítményeik alapján a „Balesetmentes 
Közlekedésért” érem és oklevél adományozásáról szóló 
3/1987. (III. 10.) KM rendeletben meghatározott érem és ok
levél, valamint a melléklet szerinti pénzjutalom (a további
akban: elismerés) adományozható. Odaítélésénél a 8/1984. 
belügyminiszteri paranccsal kiadott Kitüntetési és Elismeré
si Szabályzatban foglaltakat figyelembe kell venni.
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2. A járművezetők egyéni teljesítményeit a járműszakszolgálat 
vezetője értékelje és a szerv vezetőjénél kezdeményezze az 
elismerés odaítélését. A vízijármű-vezetők elismerésére vo
natkozó javaslatokat a BM Központi Tárintézet Vízi Jármű 
Szertár és Javító Műhely parancsnoka véleményezze.

3. Az egyéni teljesítmények elbírálásánál azokat a baleseteket 
kell figyelembe venni, amelyek személyi sérüléssel jártak, il
letve a BM-et terhelő anyagi kár meghaladja a jármű beszer
zési árának személygépjármű esetén a 2%-át, egyéb jármű 
esetén az 1%-át.

4. Ha a járművezető balesetmentes kilométer- (üzemóra-) tel
jesítménye nem állapítható meg, de a balesetmentesség té
nye igazolt, az utolsó 3 évet megelőző balesetmentes teljesít
mény azzal a feltétellel átlagolható, hogy gépjárműnél legfel
jebb havi 3000 km, motorkerékpárnál és segédmotor-kerék
párnál havi 700 km, vízi járműnél havi 20 üzemóra vehető fi
gyelembe.

5. Személyi tulajdonú gépjármű szolgálati célra történő hasz
nálata esetén az erre a célra megállapított kilométerkeret a 
balesetmentes teljesítménybe beszámítható.

6. Az elismerés nem adható ki, ha a járművezető szolgálati, il
letve munkaviszonya - a nyugállományba helyezés kivételé
vel - megszűnt. Ez esetben azonban az előírt nyilvántartá
sok alapján a balesetmentesen teljesített kilométerekről a 
járművezető kérésére igazolást kell kiadni.

7. A gépjárművek üzemben tartási teljesítménynormájának 10 
000 km-enkénti túlteljesítése akkor értékelhető, ha a gépjár
mű üzemben tartása alatt a halmozott üzemeltetési költség a 
norma szerint felhasználható költséget nem lépte túl.

8. Az üzemben tartási teljesítménynorma túlteljesítése akkor is 
értékelhető, ha a teljesítést egy gépjárművel több gépjármű
vezető (váltószolgálatban, ügyintézői vezetési rendszerben 
stb.) együtt teljesítette. Ha a teljesítés a gépjárművezető hi
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báján kívül hiúsul meg, csak a teljesítéssel arányos jutalom 
adományozható.

9. A balesetmentes közlekedésért és az üzemben tartási telje- 
sítménynorma túlteljesítéséért kifizetésre kerülő jutalom jö
vedelemadó-köteles. A jutalmat táppénz- és nyugdíj-megál
lapításnál figyelembe venni nem lehet. A gépjárművezetők, a 
motorkerékpár-, és a segédmotorkerékpár-vezetők, vala
mint a vízijármű-vezetők részére balesetmentes közlekedés 
címén megállapított jutalomösszegek nettó értékek, amelyet 
a járművezetőnek kézhez kell kapnia. Az üzemben tartási 
teljesítménynorma túlteljesítéséért megállapított jutalom 
bruttó összegű, amelyből a jövedelemadó-előleg levonásra 
kerül.

10. Ez az intézkedés 1990. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a 14/1973. belügyminiszter-helyettesi utasítás végre
hajtási utasítása hatályát veszti. Az intézkedést az érintett 
személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. HIMBER PÉTER s. k., DR. HAVAI JÁNOS s. k.,
r. vezérőrnagy r. ezredes

főcsoportfőnök-helyettes csoportfőnök
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Melléklet

A járművezetők egyéni szakmai teljesítményszintjei és az 
adható elismerések

1. A gépjárművezetők részére a balesetmentes

250 000 km teljesítése után 5000 Ft

500 000 km teljesítése után 6000 Ft

750 000 km teljesítése után 7000 Ft

1 000 000 km teljesítése után 8000 Ft

1 250 000 km teljesítése után 9000 Ft

1 500 000 km teljesítése után 10 000 Ft

1 750 000 km teljesítése után 11 000 Ft

2 000 000 km teljesítése után 12 000 Ft

nettó pénzjutalom és az elért szintnek megfelelő „Baleset
mentes Közlekedésért” érem és oklevél jár.

2. A motorkerékpár- és segédmotorkerékpár-vezetők részére 
minden balesetmentes 70 000 km teljesítése után 5000 Ft 
nettó pénzjutalom és elismerő oklevél jár.

3. A vízijármű-vezetők részére minden balesetmentes 1500 
üzemóra teljesítése után 5000 Ft nettó pénzjutalom és elis
merő oklevél jár.

4. Az üzemben tartási teljesítménynorma túlteljesítéséért
10 000 km-enként 5000 Ft bruttó pénzjutalom és elismerő 
oklevél jár.
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