
10/2003 (HK 5.) HM HÁT–HVKF együttes intézkedés 
a polgári közlekedési vállalatoktól bérelt szolgálati autóbuszjáratok igénybevételének rendjéről 

 
A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 41/A. § (3) bekezdése, valamint a 41/B. § (3) bekezdés j) 

pontja alapján, a polgári közlekedési vállalatoktól bérelt szolgálati autóbuszjáratok igénybevételének rendjéről az 
alábbi együttes 

 
intézkedést 

 
adjuk ki. 
 
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM hivatalai és 

háttérintézményei, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédelmi szervezetek), hivatásos, szerződéses, 
köztisztviselői és közalkalmazotti állományára, illetve a honvédelmi szervezeteknél szerződéssel foglalkoztatott 
nyugállományú személyekre. 

2. A honvédelmi szervezetek, intézmények kialakult diszlokációja következtében a személyi állomány 
tagjainak munkahelye és lakóhelye sok esetben eltérő helyőrségben van. A lakóhely és munkahely közötti utazás 
biztosítására, az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH Kat. Közl. Közp.) szervezésében – 
igény szerint – polgári vállalatoktól bérelt, helyközi szolgálati autóbuszjáratok közlekednek. 

3. Az autóbuszjáratok üzemeltetésének alapvető célja, az eltérő szolgálati és lakóhely közötti utazás szervezett 
megoldása, illetve az utazási idő csökkentése. 

4. Az autóbuszokon csak a jogosult személyek utazhatnak. Szolgálati autóbuszjárat igénybevételére jogosult 
mindazon az intézkedés hatálya alá tartozó személy, akinek állandó vagy ideiglenes lakása nem a szolgálati 
helye szerinti helyőrségben van (a továbbiakban: jogosult személyek). A szolgálati buszjáratokat a Magyar 
Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal, a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal, a katonai 
felsőoktatási intézetek, illetve a HM tulajdonú gazdasági szervezetek (Kht.-k, Rt.-k) dolgozói az intézkedés 
hatálya alá tartozó személyekkel megegyező feltételekkel vehetik igénybe. 

Az utazás jogosságának igazolására az MH Kat. Közl. Közp. parancsnok a meghatározott évre érvényes névre 
szóló “Bérletet” ad ki, amelyet jelen intézkedés melléklete szerinti igénylőlapon kell igényelni. A jogosult 
személyek felszálláskor, illetve az autóbuszvezető kérésére a bérlet felmutatásával kötelesek igazolni utazási 
jogosultságukat. Az egyéb célú igénybevételek kizárólag a 10. pont előírásai szerint történhetnek. A névre szóló 
bérlet másra át nem ruházható. 

5. A jogosult személyek az autóbuszokon térítésmentesen utazhatnak. A szolgálati autóbuszjárat 
igénybevevője a járat útvonalán más jogcímen utazási költségtérítésben nem részesülhet. Ezt az intézkedés 
melléklete szerinti igénylőlapon a honvédelmi szervezet pénzügyi ellátását végző pénzügyi és számviteli szerv 
(referatúra) képviselőjével igazoltatni kell. 

6. A szolgálati járat igénybevételére jogosult személy haladéktalanul köteles minden olyan változást írásban 
megküldeni az MH Kat. Közl. Közp. parancsnoknak, vagy az általa megbízott személynek, amely a szolgálati 
járat igénybevételére való jogosultságát érinti. 

7. A szolgálati autóbuszjáratokon autóbusz parancsnokot (és helyettest) kell kijelölni. Az autóbusz parancsnok 
az egy honvédelmi szervezethez köthető járat esetén a katonai szervezet parancsnoka által kijelölt személy, a 
több honvédelmi szervezetet érintő járatokon a 2001. XCV. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény 2. § (6.) bekezdése alapján a járatot napi rendszerességgel 
igénybevevő legmagasabb rendfokozatú katona. Az autóbusz parancsnok a gépjármű menetlevelén aláírásával 
igazolja a szolgáltatás teljesítését és ezen felül felelős az autóbuszok kultúrált, szabályszerű igénybevételének 
biztosításáért, illetve az utazásokkal kapcsolatosan felmerülő észrevételeknek, problémáknak, kéréseknek az MH 
Kat. Közl. Közp. felé történő jelzéséért. Képviseli az MH érdekeit, dönt az azonnali intézkedést igénylő 
kérdésekben. 

8. Az autóbuszjáratok a katonai szervezetek munkarendjéhez igazodó menetrend alapján közlekednek, a 
rendszeresen utazó jogosult személyek szolgálati és lakóhelyéhez igazodó útvonalon. Az útvonalat és a 
megállóhelyeket az MH Kat. Közl. Közp. parancsnoka a jogosult személyek javaslatai, a menetidő és a 
munkaidő kezdetének figyelembevételével a gyűjtőponti elvnek megfelelően jelölje ki. (A gyűjtőpont olyan 
megálló, ahol legalább 4–5 fő le- és felszállása történik rendszeresen). 

9. Az ideiglenes munkarendváltozások miatt, az általános munkarendtől eltérő igényeket az autóbusz 
parancsnok az MH Kat. Közl. Közp. parancsnok részére az utazás napját megelőzően legkésőbb 3 munkanappal 
korábban, írásban jelezze. Az MH Kat. Közl. Közp. a szükséges menetrend módosításokat az autóbusz 
üzemeltetője részére írásban küldje meg. 

10. A szolgálati járatokat – az autóbuszok férőhelyének figyelembevételével – a honvédelmi szervezetek 
bérlettel nem rendelkező hivatásos, szerződéses, köztisztviselői és közalkalmazotti állománya a munkavégzéssel 
és a szolgálati tevékenységgel kapcsolatos helyközi utazásokra eseti jelleggel veheti igénybe. 
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Az utazások ellenőrizhetősége és jogosságának igazolása érdekében az MH Kat. Közl. Közp. adjon ki 
“Ideiglenes Bérletet” az érintett katonai szervezetek közlekedési, (szállító-) szolgálatai részére. “Ideiglenes 
Bérlet” csak indokolt esetben és csak a szabad ülőhelyek számáig adható ki. Az ideiglenes bérleteket az utazás 
befejezését követően az azt kiadó szolgálat részére vissza kell szolgáltatni. 

11. A szolgálati járatokat utazásra más, a honvédelmi szervek és a HM tulajdonú gazdasági szervezetek 
állományába nem tartozó személyek még ideiglenesen sem vehetik igénybe. Részükre “Bérletet”. – ,,Ideiglenes 
Bérletet” kiadni nem lehet. 

12. A közlekedési, (szállító-) szolgálat kísérje figyelemmel az autóbuszon utazók létszámát és a szabad 
férőhely kapacitást. A szolgálati autóbuszjáratok üzemeltetését, az igénybevételek jogszerűségét az MH Kat. 
Közl. Közp. 3 havonta ellenőrizze. 

Amennyiben az ellenőrzés jogtalan igénybevételt tár fel, az MH Kat. Közl. Közp. parancsnoka értesítse a 
vétkes és a vétség előidézéséhez hozzájáruló jogosult munkahelyi vezetőjét és kérje fel vizsgálat (káreljárás) 
lefolytatására. Többszöri jogtalan igénybevétel esetén az MH Kat. Közl. Közp. parancsnoka visszavonhatja a 
vétség előidézéséhez hozzájáruló jogosult bérletét. Az ellenőrzés tapasztalatairól az MH Közlekedési 
Szolgálatfőnök részére a féléves- és éves szállítási jelentésiben külön térjen ki. 

13. A HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatalnak és az MH Kat. Közl. Közp.-nak a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a jogosultak kultúrált, kényelmes, (fűtés, hűtés, 
menetrend betartása, stb.) utaztatásának biztosítására. 

14. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba. 
 


