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Tárgy: Magyarországon tartózkodó külföldiek gépjármű üzem
anyag vásárlása.

A 3188/1974. sz. Minisztertanácsi határozat szabályozta a 
Magyarországon tartózkodó külföldiek gépjármű üzemanyag 
vásárlását. Az üzemanyag vásárlási engedélyekről szóló 
végrehajtást a 16/1974. /V.18./ PM. számú rendelet szabá
lyozza. A rendelet 1974. május 30-án 0 órától lép ha
tályba.
Az engedélyeket a Pénzjegynyomda sorszámozottan adta ki 
az alábbi címletekben:

- motorkerékpár 50 .-Ft
- személygépkocsi 150.-Ft
- autóbusz 300.-Ft
- tehergépjármű 450 .-Ft

Az engedélyek értékesítésére kijelölt szervek a PM Bevételi 
Főigazgatóság Budapesti Területi Adóelszámolási Irodától 
igénylik - kiutalási bizonylaton - az engedélyeket.
Az 1/1964. /I. 24/ PM. sz. rendelet alapján az értékesítőhelyek

 szigorú számadási nyomtatványként kezelik az enge
délyeket. A bevétel elszámolására a 9/1969. /III.8./ PM. 
számú rendelet alapján elkészített belső szabályzatok az 
irányadók.
szovjet és az NDK rendszámú gépkocsik üzemben tartói az 

engedélyeket térítésmentesen /ezek eltérő színűek/ kapják 
a határon működő vámszervektől.
Az engedély kiváltása a Magyarország területére belépő kül
földi rendszámú gépjármű üzemben tartójának kötelező.
Az engedély egyszeri tartózkodás - átutazás - időtartamára 
szól, azt az ország elhagyásakor a kilépő határállomáson a 
vámszerveknek át kell adni.
A külföldi rendszámú gépjármű üzemeltetője kizárólag az 
engedély felmutatásával jogosult Magyarországon üzemanyag-
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töltő állomásokon üzemanyagot vásárolni. Az engedély csak 
a beépített tartály feltöltésére - mennyiség korlátozás 
nélkül jogosít. Tilalom alá esik a kannák töltése!
Az engedélyek külföldön és belföldön vásárolhatók a magyar 
idegenforgalmi szerveknél, illetve képviseletüknél.
Belföldön a következő helyeken értékesíthetnek - kizárólag 
forint ellenében - üzemanyag vásárlási engedélyeket:
a./ valamennyi közúti határátkelőhelyeken ,
b./ IBUSZ, Coopturist, Volánturist, Bp-Turist, valamennyi 

irodája, ahol valuta beváltási tevékenység folyik ,
c . / valamennyi idegenforgalmi hivatal, ahol valuta beváltásá

val foglalkoznak. Az IBUSZ szervezésében a legforgalmasabb 
forgalmi csomópontokon lévő töltőállomások mellett.
A töltőállomások dolgozói engedélyek árusításával nem fog
lalkozhatnak!
A bérelt gépkocsikhoz az engedélyt az átadással egyidejű
leg kell értékesíteni az üzemeltető vállalatnak,

d./ az OTP azon fiókjaiban, ahol valuta beváltás folyik.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a felsoroltakon kívül bizomá
nyos rendszerben értékesíthet a Magyar Autóklub, Hungária, 
Pannónia, Danubius Szállodai Vállalatok, akik az IBUSZ ille
tékes területi igazgatóságaitól igényelhetik az engedélyeket 
és ide tartoznak elszámolni.
lentiekre Osztályvezető Elvtárs figyelmét felhívom! Központi 
intézkedést igénylő jelzések beérkezése esetén kérem soron kí
vüli tájékoztatásomat.

Dr. Kopetty Lajos r. ales. 
osztályvezető helyett,

Dr. Szabó Károly r. ales. sk.
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Irattár
Gyűjtő

Kiadmány hiteléül:

/: Lovasi Ferenc r. zls. 
ügykez. csop. vez.

ÁBTL - 4.2 - 50 - 10/10/1974 /2


