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6/1978. számú
INTÉZKEDÉSE

a budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételéről szóló 
20/1978. sz. belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1978. évi december hó 8-án.

A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételi rendjével 
kapcsolatosan a 20/1978. sz. belügyminiszteri utasítás (további
akban: utasítás) 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. Az utasítás 2. pontjában foglaltak szerint, éves érvényesítő 
szelvénnyel kell ellátni:

— a rendőrség és a határőrség Budapest területén szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományú tagjait,

— a rendőrség és a határőrség Budapesten lakó, de Budapest 
környékén (Dunakeszi, Fót, Kerepestarcsa, Ócsa stb.) levő 
belügyi objektumokban szolgálatot teljesítő hivatásos ál
lományú tagjait, továbbá

— a BM Tartalékos Tisztképző Iskola sorállományú hallga
tóit.

A jogosult személyi állomány érvényesítő szelvénnyel való el
látása és annak megszervezése — a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökség által rendelkezésre bocsájtott ellátmányból — az 
illetményszámfejtésileg illetékes pénzügyi szerv (osztály, al
osztály) feladata.
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A minisztérium központjában illetményszámfejtésileg a Köz
ponti Pénzügyi Osztályhoz tartozó szervek személyi állománya 
részére az érvényesítő szelvények kiadása a szervek titkársága 
útján történik.

2. Az éves érvényesítő szelvény szigorú számadásos nyomtat
vány, — havi 150,— Ft értéket képvisel — ezért a pénzügyi 
szervek a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökségtől kapott el
látmányt és abból az egyes szervek részére történő kiadást
— a szelvények sorszámának rögzítésével — nyilvántartani 
kötelesek.

A személyek részére kiadásra kerülő érvényesítő szelvények
ről házilag készített nyilvántartást kell vezetni, amelyben az 
átvételt az arra jogosulttal minden esetben aláírásával kell el
ismertetni.

A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalm azni: 
sorszám,
név, rendfokozat,
beosztási hely (osztály, alosztály stb.), 
a szelvények sorszáma, 
az átvevő aláírása, 
megjegyzés.

A nyilvántartást évenként kell felfektetni és az előző évit a 
a következő év végéig megőrizni.
A személyek részére kiadásra került érvényesítő szelvényt csak 
akkor kell bevonni, ha az arra való jogosultság megszűnik.
A bevonásra kerülő érvényesítő szelvényt az illetékes pénzügyi 
szerv részére kell visszajuttatni, amely azt a lejárati év végéig 
köteles megőrizni.
A pénzügyi szervnek a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség
től kapott ellátmánnyal a tárgyév végén — december hó 15-ig
— kell elszámolni.

3. Az éves érvényesítő szelvény az általános fényképes utazási 
igazolvánnyal együtt érvényes, illetőleg jogosít utazásra. Az 
azzal nem rendelkezők, vagy azok akiknek a birtokában levő 
igazolvány érvényességi ideje lejár, annak beszerzéséről a 
BKV pénztárainál maguk kötelesek gondoskodni.

Az érvényesítő szelvényre a jelölt helyen — használatbavétel 
előtt — rá kell vezetni az utazási igazolvány sorszámát, mert 
az érvényesítő szelvény csak ez esetben jogosít utazásra.

4. Az érvényesítő szelvényt másra átruházni, — fegyelmi és 
anyagi felelősség terhe mellett — tilos. Aki az érvényesítő 
szelvénnyel visszaél, azt elveszti, vagy arra jogosulatlanná 
válik és azt nem adja le, az érvényesség időtartamára havi 
150,— Ft kártérítést tartozik fizetni.

A kártérítési eljárást a pénzügyi szerv köteles lefolytatni a 
kártérítési szabályzatban foglaltak szerint.
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5. Az utasítás 3. pontjában foglaltak szerint közlekedési költség- 
térítésben részesíthetők körét — a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökség által megállapított havi forint kereten belül — 
a szerv vezetője (parancsnoka) határozza meg.
A közlekedési költségtérítésben részesíthetők létszáma 1979- 
ben nem lehet magasabb mint az 1978. évben ezen a címen 
térítésmentes utazási igazolvány ellátásban részesültek száma.
A forintkeret terhére közlekedési költségtérítésben részesíthe
tőkről név és állományviszony, szolgálati hely, valamint a 
munkakör megjelöléssel kimutatást kell készíteni és azt a szerv 
vezetője által aláírva, folyó évben december 23-ig, ezt követően 
pedig minden év december 1-ig kell az ellátásilag illetékes 
pénzügyi szerv részére folyósítás végett megküldeni.
A jogosultak körében történő változásról értelemszerűen a 
fentiekben foglaltak szerint kell az illetékes pénzügyi szervet 
értesíteni.
A pénzügyi szerv a kimutatás alapján — a forintkeret hatá
rain belül — a megállapított személy szerinti költségtérítést 
az érintett illetményszámfejtő lapján — mint rendszeres havi 
járandóságot — kötelesek feljegyezni és azt az illetményekkel 
együtt számfejteni, illetve folyósítani.
A megállapításra kerülő közlekedési költségtérítés minden hó
napban egy összegben előre esedékes.

6. Az utasítás 4. pontja alapján a jogosultakat megillető közle
kedési költségtérítés folyósításáról az ellátásilag illetékes 
pénzügyi szerv az érintett szervek által készített és a vezető 
által aláírt névjegyzék alapján köteles a jelen intézkedés 5. 
pontjában foglaltak szerint gondoskodni.

7. Az utasítás 5. pontja alapján a havi 10,— Ft közlekedési áta
lányra jogosultakról a szervek első alkalommal folyó év de
cember 23-ig, az ezt követő években december 1-ig, illetve jú
nius 1-ig — külön a kinevezett és külön a szerződéses polgári 
állományról — névjegyzéket kötelesek készíteni és azt az el
látásilag illetékes pénzügyi szervhez eljuttatni. A pénzügyi 
szerv annak alapján köteles a félévre esedékes közlekedési áta
lányt előre egyösszegben számfejteni és a kézhez fizetéséről 
gondoskodni.
Évközben az újonnan jogosulttá váló személyek részére, a fél
évből még hátralevő időszakra esedékes közlekedési átalányt 
az ellátásilag illetékes pénzügyi szolgálat a szerv jelzése alap
ján folyósítja.

8. Mindazon kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottat, 
akiknek a szolgálati helye a fogaskerekű vasút igénybevételé
vel közelíthető meg, térítésmentesen fogaskerekű vasútra ér
vényes bérlettel kell ellátni.
A bérletet a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökségtől kell 
igényelni.

9. Az intézkedésben foglaltakról az érintett személyi állományt 
a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatni kell.
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Végrehajtásáról úgy kell gondoskodni, hogy 1979. január 1-vel 
a budapesti helyi közlekedési eszközök új igénybevételi rend
jére való áttérés zavartalanul megtörténjen.
Az intézkedés kiadásával egyidejűleg a 2404/113— 1967. szá
mú és a 2703/95— 1968. számú BM I/I. csoportfőnöki utasítá
sok hatályukat vesztik.

KINCSES ZOLTÁN s. k ,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 410 példányban.
Felterjesztve: államltitkár elvtársnak,

m iniszterhelyettes elvtársaknak.
Kapják: főcsoportfőnök-helyettesek,

BM ORFK vezető helyettesek,
BM Titkárság vezetője,
országos parancsnokok és helyetteseik,
csoportfőnökök és helyetteseik,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői 
és helyettesei, továbbá a  pénzügyi osztály vezetője, 
központi önálló osztályvezetők és beosztott osztályvezetők, 
BM Forradalm i Rendőri Ezred parancsnoka és helyettesei, 
budapesti kerületi kapitányságok vezetői, 
iskola parancsnokok,
Továbbképző Tanfolyam Parancsnokság (30 példány).
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