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Szám: 30-25/1973.

A BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökének
/  * *• *

*

k ö r l e v e l e  

Budapest, 1973. május hó 30-án

Tárgy: A saját tulajdonu gépkocsik szolgálati célra történő 
igénybevétele átalány fizetése mellett.

1./ A 010/1972. számú miniszteri utasitás végrehajtási utasítá
sának 26. pontjában foglalt átalányrendszerü térités  mellett, 
saját tulajdonú személygépkocsi használata általában a követ
kezőknek engedélyezhető:

V

a./ Vezető munkakörben dolgozóknak, ha a részükre biztosított 
személyhez kötött, vagy 'általános célú szolgálati gépko
csi használatáról lemondanak.

b./ Olyan más munkakörben dolgozóknak, akiknél a szolgálati 
feladatok ellátásához gépkocsi rendszeres igénybevétele 
szükséges. /Pl.: egyes ellenőri, instruktor!, bünügyi, 
állambiztonsági operativ beosztotti, orvosi, ujságiról
munkaköröko/

Az engedélyezésnek mindkét esetben előfeltétele, hogy a saját 
tulajdonu gépkocsi igénybevételére az adott szolgálati tény
kedés jellegének sérelme nélkül legyen lehetőség, és hogy az 
átalány fizetéséhez gépkocsi lemondásautján pénzügyi alap 
álljon rendelkezésre.

2 0 1 - 4 1 5 / 7 3  
6 - 4 7 3 / 7 3  6 5 - 5 - 2 3 / 7 3

20/303/73 



A szolgálati ténykedés esetleges sérelmének veszélyét mind a 
gépkocsit használó személyéből, a használni kivánt gépkocsitól 
és a végzendő szolgálati ténykedés körülményeiből kiindulva meg 
kell vizsgálni.

2./ A saját tulajdf$iu gépkocsi használatáért fizetendő átalány 
megállapitásánál az alábbiak szerint kell eljárni:

a./ Olyan személyeknél, akik szolgálati utazásaikat eddig 
túlnyomórészt ugyanazon gépkocsival bonyolították le, 
az adott gépkocsi hosszabb /legalább egyéves/ időszak 
alatti tényleges km teljesitményéből kell kiindulni.

Az adott gépkocsi km teljesítményéből a menetlevél, vagy 
becslés alapján le kell vonni a más személyek által meg
tett, továbbá a magáncélra, valamint a lakástól, munka
helyre való utazásra ténylegesen igénybevett kilométere
ket. Az ezután fennmaradó teljesitmény egy naptári hónap
ra eső része képezheti alapját az átalány számításának.
A ténylegesen fizetendő átalány meghatározásánál figye
lembe kell még venni a szabadság idején kieső időket, va
lamint a szolgálat ellátásában várhatóan bekövetkező nlyan 
változásokat, amelyek az utazási szükségletet az előző 
időszakhoz képest növelik, vagy csökkentik.

b./ Olyan esetekben, amikor az a./ pont szerinti eljárás nem 
alkalmazható, az átalány alapjául szolgáló km teljesít
ményt a számitásba jöhető egyes utak km távolságának meg
becsülésével és összeadásával kell megállapítani.

Az átalány megállapitásánál irányadónak kell tekinteni, hogy 
havi 400 kilométernél rovidebb igénybevétel esetén általában 
nem célszerű a téritést átalány formájában megállapítani.
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Havi 1.000 km-nél nagyobb igénybevételre átalányt jóváhagyni 
csak akkor lehet, ha annak szükségessége teljes bizonyossággal 
megállapítható.

3./ Az átalány megállapitásával, fizetésével, felülvizsgálatával, 
módosításával kapcsolatos kérdésekre az alábbiak irányadók:

a./ A saját tulajdonu gépkocsi szolgálati célra történő hasz
nálatát átalány fizetése mellett az érdekelt kérelme alap
ján az 1. számú melléklet szerint, Írásban kell engedélyez
ni.

A kérelemhez csatolni kell az illetékes - üzemeltetési 
adatokkal rendelkező - gépjármű szolgálatnak a 2. pontban 
meghatározott adatokat tartalmazó és az annak alapján indo
kolt km keretre vonatkozó javaslatát.

Az engedélyt a gépjármű állományt áblázatt'al rendelkező 
szerv vezetője — illetve, ha az engedély részére szól , 
közvetlen elöljárója - a 010/1972. számú miniszteri utaai- 
tás végrehajtási utasitás 26. pontjában foglaltak alapján 
három példányban állitja ki. Az engedélyből egy példányt 
a kezdeményezett, egy-egy példányt pedig az illetékes 
gépjármű és pénzügyi szerv kap meg.

b#/ Az átalányt legfeljebb negyedévekre előre lehet folyósí
tani. A folyósitási idő ennél rövidebb időszakban is meg
állapítható.

c#/ Az átalányt a pénzügyi szerv az érdekelt esetenkénti Írás
beli igénylése /szolgálati jegy/ alapján fizeti ki, az en
gedélyben meghatározott időtartamra.
Az igénylésben fel kell tüntetni a gépkocsi km órájának 
adott időpontbani állását is.

d#/ Az egy évnél hosszabb, vagy határozatlan időre megállapí
tott átalányok mértékét minden naptári év végén az engedé
lyező parancsnok tartozik felülvizsgálni.
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A felülvizsgálatot a 2. pontban foglaltak értelemszerű 
alkalmazásával kell elvégezni. Amennyiben a felülvizsgá— 
lat alapján az átalány nem felel meg a ténylegesei szüksé
ges igénybevételnek, azt módosítani kell.

Ha a felülvizsgálat során megállapitást nyer, hogy az adott 
naptári évben teljeeitett tényleges szolgálati célú lan tel
je sitmény 15 %-ot meghaladó mértékben kevesebb mint a kifi-

£zetett átalány szerinti km teljesitmény, a gényleges telje- 
sitményen felül kifizetett téritési dijat a következő ese
dékes átalányból való levonással vissza kell téríttetni,

A kifizetett átalányt meghaladó km teljesitmény esetén 
a többlet-teljesitményre eső részt visszamenőleg kifizetni 
nem lehet, A saját tulajdonú gépkocsit használónak ugyanis, 
amennyiben évközben észleli, hogy az átalány nem felel meg 
a tényleges teljesítménynek, módjában áll az átalány módo
sítását, vagy beszüntetését kérni,
A saját tulajdonu gépkocsit átalány fizetése mellett szol
gálati célra használó személynek kötelességévé kell tenni 
az átalány módosításának kezdeményezését abban az esetben, 
ha évközben már bizonyossá válik, hogy az egész évi km tel- 
jesitmény el fog térni a megállapított átalánytól. Az álra- - 
lány évközbeni módosítását ilyen esetekben hivatalból is 
lehet kezdeményezni.

4-/ A pénzügyi alap terhére történő térités esetén - tekintet, nélkül 
arra, hogy az elszámolás kilométerenkénti teljesitmény, vagy áta
lány megállapitása utján történik - a gépkocsi tulajdonosnak 
semmiféle többlet-téritést nyújtani nem lehet, Nem jár tehát 
a vele utazók után külön viteldij térités sem.

Kérem Vezető - Parancsnok elvtársat, hogy a saját tulajdonu gép
kocsik szolgálati célra történő igénybevételénél a fentiek érvénye
sítésére intézkedni szíveskedjék.

Dr. Pál Antal r.ezredes sk, 
csoportfőnök
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MINTA MELLÉKLET!
. ♦ •. ügyirat száma*

E N G E D É L Y
saját tulajdonu gépkocsi szolgálati célú .használatára átalány

fizetése mellett.

1./ Saját gépkocsi-tulajdonos neve:
rendfokozata:
beosztása:

2*/ A gépkocsi rendszáma: Tipusa:
Km óra állása az engedély kiadásakor:

3#/ A szolgálati gépkocsiról való lemondás ideje:
ügyirat száma:

4*/ A CASCO biztositás száma, érvényességi ideje:
5#/ Átalányban fizetendő dijazás összege, havi:*•»..»«....
6./ Az átalány folyósításának módja /havi, negyedévi/:
7r/ A szolgálati feladatokkal kapcsolatos utazások teljesítésére 

vonatkozó kötelezettség rövid leirása:

8./ Az engedély lejártának ideje /visszavonásig, meghatározott 
időtartamig/:

9./ Megjegyzés: " -

A szolgálati feladataimmal összefüggő 
utazások teljesítését a 010/1972, sz* 
Min.Utasítás és annak végrehajtása tár
gyában kiadott rendelkezések és jelen 
engedély szerint saját gépkocsimmal 
vállalom*

aláírás engedélyező parancsnok
Dátum:
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