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1/1933. számú 
I N T É Z K E D É S E

az üzemanyagutalvány-beváltás ÁFOR igazolásának és a gumiab
roncs nyilvántartólap használatának megszüntetéséről, valamint 
a gépjárművek leadására előírt kilométer-norma túlteljesítésé

nek engedélyezéséről
Budapest, 1983. január 3.

A BM tulajdonában lévő szolgálati gépjárművekre vonatkozóan, 
az üzemanyagutalvány-beváltás ÁFOR igazolásának és a gumiab
roncs nyilvántartólap használatának megszüntetéséről, valamint 
a gépjármüvek leadásáig előirt kilométer-norma túlteljesíté
sének engedélyezéséről, a 2/1974. számú miniszterhelyettesi 
utasítás 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az 
alábbi

I N T É Z K E D É S T :

1./ Az ÁFOR és egyéb üzemagyag-értékesítőnél leadott üzemanyag
utalvány beváltását a gépjármű menetlevél "üzemanyagjegy 
beváltása " rovatába a gépjármű vezetőjének kell bejegyez
nie és aláírásával igazolnia. A beváltott üzemanyagutal
vány mennyiségét a kútkezelővel igazoltatni, illetve a 
menetlevelet lebélyegezni nem kell.

2./ A gumiabroncsok futási norma teljesítését az "éves munka- 
lap"-on, a felszerelés idején rögzített és a csere idő
pontjában megállapított futásteljesítmény - kilométer-óra 
állás - különbségéből kell kiszámítani. A gumiabroncsok 
átszerelését - a már használt gumik ismételt felszerelését

 is - az "éves munkalap"-on kell nyilvántartani.

3./ A gépjárművek leadására előírt kilométer-norma első és 
minden további 15.000 - 15.000 kilométerrel történő túl
teljesítésének engedélyezése:

- a központi szervek közül azon gépjárművek vonatkozásáb
an, amelyek a BM Központi Gépjárműforgalmi és Javító 

Szertár üzemeltetésébe tartoznak, a BM I/II-3 /Gépjármű/ 
Osztály vezetőjé nek

- a BM Határőrség, a BM Forradalmi Rendőri Ezred, a BM 
Kormányőrség, a BM TOP és a megyei - budapesti - rendőr- 
főkapitányságok, valamint a BM III/2. Osztály gépjármű
veire vonatkozóan a gépjárműállománnyal önállóan rendel
kező vezető  

jogkörébe tartozik.
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4./ Ez az intézkedés 1983. január 1-vel lép hatályba. Egyi
dejűleg a motorbenzin ellátás szabályozásáról, az anya
gi- erkölcsi ösztönzőkről, valamint az energiamegtaka
rítási feladatokról szóló 4/1980. számú BM I/I. és I/ II. 
csoport főnöki együttes intézkedés 1. számú melléklete 
I/d. pontj ának első mondata, a 2/19 74. számú miniszterhelyette

si utasítással kiadot t  Gépjármű Szakutasí tás 
Függelékének a gépjármű menetlevél-tömb kitöltési és 
vezetési szabályaira vonatkozó rendelkezés 2/d. pontja, 
a g umiabroncsok nyilvántartására készült 5. számú minta, 
a gépjármű szolgálatnál rendszeresített nyomtatványok 
módosításáról, új nyomtatványok b evezetéséről szóló  
20/1976. számú I/II. csoportfőnöki intézkedés 2. pontjá
nak 5. bekezdése, a 14/1973. számú belügyminiszter-hel
ye t tesi utasí t á s vég rehajtási utasítása 1/c. alpontjá

nak első két bekezdésében foglalt szövegrész hatályát 
veszti.
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SZENTPÉTERI GYULA s.k. 
r. ezredes

A kiadmány hiteles.

/ Tölősy Ferencné / 
ri. II.o. fti.

Készült: 570 pld-ban
Feltérj észtve: pénzügyi-anyagi-műszaki

miniszterhelyettes elvtársnak
Kapják: a 4/1980. sz. BM I/ I. és I/ II. cso

portfőnök együttes int. elosztója 
szerint

Nytsz.: 4-14-1/ 1983.
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