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BEÜGYMINISZTÉRIUM 

 TITKÁRSÁGA 

 10-747/1979

" A pénzügyminiszter, a közlekedés és postaügyi 
miniszter 2 1 .535/1979. PM-KPM számú körlevele 
a magyar fuvareszközök igénybevételéről kül

földi utazás esetén

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3111/1361. MT. 
számú határozatában foglaltak alapján az ideiglenes és tar
tós külföldi kiküldetések, valamint az idegenforgalmi válla
latok által szervezett csoportos turista utazások lebonyo
litásához szükséges -- külföldi útszakaszra szóló - menetjegy 
váltásnál követendő eljárást az alábbiakban szabályozzuk:

I.

1/ Az utaztató szerveknek a hivatalos kiküldöttek külföldi 
utaztatásánál messzemenő takarékosságot kell érvényesí
teniük. Ennek megfelelően nem rubel elszámolási viszcny- 
latu országokba történő utazásoknál

- a kiküldötteket a 3/ pontban foglaltak figyelembevétele 
mellett minden olyan esetben, amikor a célállomás az 
indulásra kijelölt napon a MALÉV repülőgépein, a Volán 
nemzetközi autóbuszjáratain, illetőleg a MAHART nemzet
közi hajójáratain /továbbiakban magyar fuvareszközök/ 
időben elérhető, ezekkel a fuvareszközökkel kell utaz
tatni. i!a az adott célállomás eléréséhez az u t a zás 
napján menetrend szerinti magyar fuvareszköz áll ren
delkezésre, idegen fuvareszköz igénybevételéhez
- általában - menetjegyet kiszolgáltatni nem szabad:

- ha a célállomás menetrend szerinti magyar fuvareszköz
zel nem érhető el, de azzal gazdaságosan megközelíthető, 
ugyancsak a menetrend szerinti magyar fuvareszközt kell 
a célállomás megközelitéséhez felhasználni.

2/ A menetrend szerinti magyar fuvareszköz helyett a magyar 
vállalattal üzcmközösségber, lévő járat /pool-járat/, 
illetőleg rubel elszámolási viszonylatu ország járatéi- 
nak igénybevételére a 3/ pontban foglaltak szerin*: 
kerülhet sor.
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3/ A devizatakarékosság érvénvesitése érdekében a magyar közle
kedési vállalatok minden menetrendi időszak előtt, illetőleg 
a menetrendben vagy az utazás körülményeiben beálló változás 
esetén kötelesek az utaztató szervek /vállalatok/ részére a 
menetrend rendszerében, tehát a hét minden napjára uticélon- 
ként részletezett utvonal-ajánlatot késziténi,mely igénybe
vételével az uticél a népgazdaság számára a leggazdaságo
sabb módon és a legrövidebb utón elérhető.

Az útvonalajánlatot a fuvarozási vállalatok kellő időben 
küldik meg az utaztató szerveknek /vállalatoknak/.

4/ A magyar fuvarozó és a jegyek kiadását végző vállalatok 
a Budapestről kiinduló járatokra történő helyfoglalásokhoz 
különböző szintű igénylési nyomtatványokat rendszeresítenek.

A fuvarozó vállalatok útvonal-ajánlatával összhangban történő 
helyfoglalásokhoz fehér szinü igénylési nyomtatványt kell az 
utaztatóknak benyújtani a fuvarozó vállalatokhoz, illetőleg 
a megbízásukból ügynöki tevékenységet végző utazási és idegen 
forgalmi vállalatokhoz.

Minden más esetben zöld szinü nyomtatványon történhet az 
igénylés. A zöld szinü nyomtatványon igényelt menetjegy ki
szolgáltatása csak az utaztató szerv vezetőjének jóváhagyásá
val történhet.

5/ Az útvonal-ajánlattól eltérő utazások esetén a zöld szinü 
nyomtatványon történő jegyigénylések teljesítéséhez deviza- 
hatósági engedély szükséges, amelyek megszerzéséhez a menet
jegy kiállítási helyén a menetjegy értékének loo %-át kell 
befizetnie az utaztatónak, az illetékekre vonatkozó jogsza
bályok módositásáról szóló 75/1975. PM számú rendelet S.§ 
b/ pontja szerint.
Az illeték befizetése a devizahatósági engedély megszerzését 
is jelenti.

6/ A helyfoglaliást, illetőleg a menetjegy kiadását igazoló nyom 
tatványokat a jegykiadó vállalatok bocsájtják rendelkezésre, 
s azok egy-egv példányát időrendi sorrendben tartoznak meg
őrizni és a pénzügyi ellenőrzést végző szerveknek bemutatni.

7/ A magyar fuvareszközökre kiállított nyitott /open/ jegyeket 
idegen fuvarozó vállalatok járataira felhasználni csak a 
3/ pontban foglaltakkal összhangban, illetőleg attól eltérő 
felhasználás esetén az utaztató szerv vezetőjének külön 
engedélyével szabad. Ezeket az engedélyeket az utaztató 
köteles nyilvántartani.

A 3/ pontban foglaltaktól eltérő felhasználás esetén az 5/ 
pontban megállapított utólagos illetékfizetési kötelezettség 
terheli az utaztatót.

8/ Az utaztató szerveknek a kiküldetések időpontját ugv kell 
megválasztaniok, hogy összhangban legyen a magyar fuvaresz
közök igénybevételének lehetőségével.
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A magyar közlekedési eszközök igénybevétele miatt a kikül
detés időtartama nem hosszabbodhat meg. A magyar jármüvekre 
való várakozás nem lehet ok a kiküldetés időtartarnának el
húzódására.

9/ A hivatali gépkocsikkal történő külföldi utazások esetén 
a közületi szervek gépjármüveiről szóló - többször módo
sított -17/1S69. /IV.29./ Korn.számú rendeletben foglaltak 
szerint kell eljárni. /Egységes szerkezetben lásd az 1979- 
ben kiadott Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 3. kötetének 
1128. oldalán/

lo/ Ha a kiküldött olyan célállomás elérésére, ahová rendszeresen 
magyar fuvareszköz van, saját gépkocsiját kivánja igénybe 
venni, annak igénybevételére engedély akkor adható, ha a 
kiküldött annak használatáért devizában téritést nem 
igényel.

II.

Az idegenf orgalrni vállalatok az általuk szervezett kimenő 
csoportos külföldi utazásoknál a kiutazás és visszaérkezés 
időpontját a magyar fuvareszközök menetrendjéhez /illetőleg a 
külön járatokhoz/ tartoznak igazitani.

III.

1/ A fuvarozó vállalatok megbízásából ügynöki tevékenységet
végző utazási ás idegenforgalrni vállalatok amenetjegyváltás
nál felmerülő szabálytalanságokról kötelesek megbízóikat 
tájékoztatni.

A fuvarozó vállalatok pedig felügyeleti szervüknek tesznek 
jelentést.

2/ A jelen körlevélben foglaltakat 1979. Julius 1-től kell al
kalmazni. Egyidejűleg az 5o.48o/1974.sz. PM-KPM számú 
körlevél érvényét veszti.

Budapest,1979. jÚnius 4.

Klézl Róbert sk. 
közlekedés- és postaügyi 

miniszterhelyettes

Dr, Vincze Imre sk. 
pénzügyminiszterhelyette 

A másolat hiteléül:
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