
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M
TERV ES PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKSÉG

3109/5- 1983.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM  
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12/1983. számú
INTÉZKEDÉSE

a munkába járó dolgozók utazási költségtérítéséről

Budapest, 1983. évi június hó 13-án.

A közlekedési és postaügyi miniszter 13/1982. (XII. 27.) KPM sz. 
és a pénzügyminiszter 98/1982. (XII. 27.) PM sz. rendeleteinek fi
gyelembevételével a Belügyminisztérium -  távolsági közforgal
mú közlekedési eszközzel -  munkába járó dolgozóinak utazási 
költségtérítéséről az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m :

1. A Belügyminisztérium valamennyi dolgozója (a továbbiakban: 
dolgozó) -  állományviszonyra való tekintet nélkül -  amennyiben

 szolgálati helyére naponta távolsági közlekedési eszköz 
igénybevételével -  országos közforgalmú vasút, elővárosi vas
út (BKV- HÉV), távolsági menetrendszerinti autóbusz -  jár 
be, jogosult a jelen intézkedésben meghatározott feltételek és 
mérték szerinti utazási költségtérítésre.

2. Munkába járás általában csak országos közforgalmú vasúton 
személyvonat I. vagy II. kocsiosztályra érvényes, illetve vál
tott bérletjegyek igénybevételével történhet.

3. Abban az esetben, ha a szolgálati feladatok ellátása, vagy a 
gazdaságosság, illetve a dolgozó méltánylást igénylő egyéni ér
deke megkívánja, a szolgálati elöljáró javaslata alapján a 
pénzügyi szerv vezetője engedélyt adhat a távolsági autóbusz 
-  illetve vonat és távolsági autóbusz együttes -  rendszeres 
igénybevételére is.
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4. Az országos közforgalmú vasutakon naponként munkába járó 
dolgozók részére 100 km távolságon belül gyorsvonat igény- 
bevételéhez utazási költségtérítés nem adható kivéve, ha a 
dolgozó 1968. január 1. előtt ilyen kedvezményben részesült 
és körülményei azóta sem változtak. Amennyiben gyorsvonat 
igénybevételére jogosultság hiányában kerül sor az utazási 
többletköltség teljes egészében az igénybe vevőt terheli.

5. Azok a dolgozók, akik szolgálati helyüket helyi közforgalmú 
közlekedési eszközzel is elérhetik, a lakóhelyükről történő be
járásukkal és hazautazásukkal kapcsolatban munkáltatói hoz
zájárulásra nem jogosultak.

6. A munkába járó dolgozók az illetékes közlekedési vállalatok 
által e célra rendszeresített havi, vagy félhavi időszakra érvé
nyes bérletjegy váltásával bonyolíthatják le utazásaikat. A bér
let megváltásáról a bejáró dolgozó köteles gondoskodni, és en
nek keretében a munkáltató (BM szerv) által fizetendő hozzá
járulás összegét is megelőlegezni.

7. A vezényléses és váltásos szolgálati munkaidő-rendben dolgo
zó amennyiben legfeljebb havi 16 alkalommal utazik lakóhe
lye és szolgálati helye között, a munkába járáshoz csak teljes
árú menetjegyet vehet igénybe.
Ha új felvétel, áthelyezés, 5 munkanapot meghaladó betegség, 
szabadság miatt a bérlet megváltása előre felmérhetően nem 
gazdaságos, a munkába járáshoz ugyancsak teljesárú menet
jegyet lehet igénybe venni.

8. Fizetéses és fizetés nélküli szabadság, vagy tartós betegség idő
tartam ára megváltott bérletjegyek után munkáltatói hozzájá
rulás nem folyósítható.
Amennyiben a bérlet érvényességének ideje alatt kerül sor 
néhány napos (legfeljebb 5 munkanap) szabadság igénybevé
telére, vagy megbetegedésre, ebben az esetben a munkáltatói 
hozzájárulás minden korlátozás nélkül kifizethető.

9. A dolgozó által megvásárolt bérlet, vagy teljesárú menetjegy 
áraiból, amennyiben a munkába járás országos közforgalmú 
vasutakon történik, úgy a dolgozó 14%-ot, a munkáltató 
86%-ot, távolsági menetrendszerinti autóbusz igénybevétele 
esetén a dolgozó 20%-ot, a munkáltató 80%-ot köteles a 2- 8. 
pontban foglaltak szerint megtéríteni.

10. Saját járművel történő munkába járáshoz utazási költségtérí
tés általában nem adható.
Abban az esetben, ha a menetrendszerinti közforgalmú közle
kedési eszközök indulási, illetve érkezési időpontjai jelentősen 
eltérnek a szolgálati idő kezdetétől, befejezésétől -  saját gép
járművel történő munkába járás esetén -  a közforgalmú jár
mű igénybevétele után járó költségtérítés kifizetését az illeté
kes pénzügyi szerv vezetője engedélyezheti.
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11. A m unkábajárással kapcsolatos költségtérítés kifizetését az 
igényjogosultság kezdetekor (új felvétel, áthelyezés, ideiglenes 
lakóhelyre költözés, iskolára vezénylés stb. alkalmával) a dol
gozónak szolgálati jegyen kell kérnie és az igényjogosultság 
feltételeinek megszűnésekor, vagy bármilyen változáskor (pl. 
közelebb költözik a munkahelyéhez, lakást kapott, vonat he
lyett autóbuszt szeretne igénybe venni stb.) azt szolgálati je
gyen a pénzügyi szolgálat felé jelentenie kell.

12. A dolgozókat megillető utazási költségtérítés összegét a szol
gálati elöljáró köteles a házipénztár útján, vagy a rendelkezésé
re álló állandó előleg terhére kifizettetni. A kifizetéshez az „El
számolás a munkába járó dolgozó személyvonat, távolsági au
tóbusz utazási költségtérítéséről” nyomtatványt (902 1522 000 
r. sz. BM) kell alkalmazni. A teljesárú menetjegyeket külön 
jegyzékbe foglalva az utazások időrendbeli feltüntetésével kell 
az „Elszámolás” mellé csatolni.

Az „Elszámolást” a szolgálati elöljáró záradékolni köteles, 
amelyben a jogosultság feltételeinek fennállását igazolja. 
Amennyiben a hozzájárulás kifizetése az állandó előlegből tör
ténik a bevont bérleteket, menetjegyeket az elszámoláshoz 
csatolva az ellátásilag illetékes pénzügyi osztály (szolgálat)-hoz 
kell megküldeni.

13. A lejárt utazási jegyek 90 nap után selejtezhetők.

14. Abban az esetben, ha a munkáltatót terhelő hozzájárulás összege
 a 200,-  Ft-ot meghaladja, első alkalommal a bejáró 

dolgozó kérésére -  a munkáltatói hozzájárulás teljes összegé
nek erejéig -  illetményelőleget kell engedélyezni. Az engedé
lyezett illetményelőleg visszafizetésére a 14/1974. sz. belügy
miniszteri utasítás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően kell 
intézkedni.

15. A dolgozó által előre megváltott, de még fel nem használt bér
letjegyek árát a kezelési költség levonása mellett a közlekedési 
vállalatok csak a munkaadó kérésére térítik vissza. A közle
kedési vállalathoz intézendő megkeresést az érdekelt részére 
soron kívül el kell készíteni és továbbítás céljából a dolgozó
nak átadni.

16. Az utazási költségtérítés összegét az érvényes költségvetési 
rovat- és tételrend előírásai szerint kell elszámolni.

17. Jelen utasítás nem érinti „A belföldi hivatalos kiküldetés, ve
zénylés, szolgálati jellegű utazás, valamint áthelyezés alkal
mával felszámítható költségek megtérítésének, a felszámítás 
és elszámolás módjának szabályozása” tárgyában kiadott 
17/1974. sz. miniszterhelyettesi utasítás szerint fizethető uta
zási költségtérítések rendjét.
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18. Ezen intézkedés a kiadása napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 2404/201/1967., a 2404/210/1967., a 2703/44/1968. 
számú csoportfőnöki utasítások, valamint ezeket kiegészítő 
2661/6/1974. és 3453/58/1982. számú intézkedések érvényü
ket vesztik.
Az intézkedést az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell.

KINCSES ZOLTÁN s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 800 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
Nyt. sz.: 4- 14/26/1983.
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