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ELŐSZÓ
A költségvetési szervek működése, tevékenysége során kevés eszköz használatára
vonatkozóan van annyi jogszabályi előírás, mint ami a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban
jelentkezik.
Az előzőekre való tekintettel dolgoztuk ki a gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó
mintaszabályzatot, mely főleg a személy- és tehergépjárművek üzemeltetésének szabályait
tartalmazza, az érvényben lévő jogszabályi előírásokra alapozva.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdése meghatározza a költségvetési szervek részére, hogy a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem
szabályozott kérdéseket belső szabályzatban kell rendezni. A szabályozást igénylő feladatok
közül a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje a gépjárművek
igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzatában kerül előírásra.
Fontos tudnivaló, hogy a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag – fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
szóló 60/1992. (IV. 12.) Korm. rendelet 2010. január 1-jétől módosult. A módosítás – többek
között – érintette a gépjárművek alapnorma-átalány mértékét is.
A szabályzat mintában kidolgoztunk egy lehetséges (ajánlott) megoldást a gépjármű
üzemeltetési szabályzat elkészítéséhez. A szabályzat tartalmát, részletezettségét, szerkezetét
alapvetően meghatározza a költségvetési szerv nagysága, struktúrája, tevékenysége.
Mindezek figyelembe vételével minden költségvetési szervnek önmagának – saját
adottságainak ismeretében – kell megfogalmazni, hogyan alakítja ki a gépjárművek
üzemeltetésének helyi szabályait. Ehhez a munkához szeretnénk segítséget nyújtani.
Az anyag néhány helyen az adaptálás megkönnyítése érdekében magyarázó, értelmező, ajánló
leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell beépíteni a szabályzatba. A könnyebb felismerhetőség
érdekében ezek a szövegrészek d ő l t betűvel kerültek leírásra.
A szabályzathoz függelék rész is kapcsolódik, mely a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban
eddig megjelent főbb jogszabályok jegyzékét tartalmazza.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy a költségvetési szerveknél a gépjármű üzemeltetés
rendje megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és ezáltal jobban elősegítse a szabályszerűségi
követelmények érvényesülését.
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GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA
A ......................……….. (költségvetési szerv megnevezése) (önkormányzati hivatal, a helyi
önkormányzat, helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, továbbá a helyi
nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása által alapított költségvetési szerve, gépjármű üzemeltetési szabályzatát a közúti
gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és
kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször
módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja, hatálya
A gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának (továbbiakban:
gépjármű szabályzat) szabályzat célja, hogy ......................... polgármesteri hivatalnál
(intézménynél) meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a gépjárművek
üzemeltetése során érvényesíteni kell.
A gépjármű szabályzat hatálya kiterjed a ………………….. (költségvetési szerv
megnevezése), továbbá a településen működő …………… helyi nemzetiségi
önkormányzat(ok)ra és/vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező …………………..
költségvetési szerv(ek)re, azok tulajdonában lévő, illetve az általuk üzemeltetett, valamint az
alkalmazottak tulajdonában lévő gépjárművekre, amikor azt hivatali célra használják. Kiterjed
továbbá az üzemeltetést irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre.
Az Ávr. 13. § (3b)1 bekezdésében előírtak alapján a (2) bekezdésben meghatározott
szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban rendelkezik
a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat,
b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és
c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács
sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.
2. A szabályzat tartalma
A gépjármű szabályzat – a hatályos jogszabályi előírásokra alapozva – a következő témákhoz
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:
−

1

valamennyi gépjárműtípus üzemeletetési rendjére, így
 a személygépkocsikra,
 az autóbuszra,
 a tehergépjárművekre,

Beiktatta: 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.
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−
−
−
−

a gépjárművek használatához kapcsolódó menetokmányok kezelésének rendjére,
az üzemanyag elszámolás szabályaira,
a hivatali gépjármű magáncélú használatának lehetőségeire,
a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatára.
II.
GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK

1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek
A Polgármesteri Hivatalnál (intézménynél) az üzemeltetés módját tekintve a következő
kategóriájú gépjárművek üzemelnek:
a) üzemi használatú személygépkocsi(k),
b) személyi használatú személygépkocsi(k),
c) anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra,
d) vegyes használatú gépjármű(vek),
e) tehergépkocsi(k),
f) autóbusz(ok),
g) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevételre.
Az üzemi használatú személygépkocsik:
− gépjárművezetővel taxi-, valamint
− gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos)
rendszerben működnek.
A szabályzatban csak a leggyakrabban előforduló gépjárművek használatára tértünk ki a
felsorolásnál. Az adaptálás során azonban ezek köre a költségvetési szerv tényleges
használati kategóriáknak megfelelően bővíthető, illetve szűkíthető.
A helyközi hivatali utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő vasúti
vagy autóbusz járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor
vehető igénybe, ha az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban
több személy utazik), vagy az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott
gépkocsi igények elbírálásánál a gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni.
2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása
A ……………. (költségvetési szerv megnevezése) használatában, tulajdonában lévő
gépjárművekről az analitikus nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt
folyamatosan karban kell tartani a szabályzat 1. számú mellékletét képező tartalommal.
A kimutatásnak tartalmaznia kell a következőket:
−
gépkocsi típusát,
−
gépkocsi rendszámát,
−
gépkocsi forgalmi engedélyének számát, érvényességi idejét,
−
a gépkocsihoz használt menetlevél (fuvarlevél típusát),
−
megjegyzés a változások bejegyzéshez.
A kimutatás elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért …………………….felelős.
6
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III.
A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai
A ……………….. (költségvetési szerv megnevezése) tulajdonában, használatában lévő
gépjárművek szabályszerű üzemeltetéséért, a folyamatos üzem-, forgalombiztonsági és
környezetvédelmi
követelményeknek
megfelelő
műszaki
állapotáért
…………………….. (szervezeti egység, gépkocsi előadó) felelős.
A gépjármű vezetője a napi munkakezdéskor köteles meggyőződni a gépjármű biztonsági
berendezéseinek, a gépjárművek rendeltetésszerű üzemeltetésének a meglétéről.
A járműforgalmat úgy kell megszervezni, hogy a …………………… (rendészet, vagy
vagyonőr, stb.) a belépést és távozást, a rakomány ellenőrzését megfelelő módon
ellenőrizni és dokumentálni tudja.
Anyag-, áru- és eszközforgalom csak megfelelően bizonylatolt formában, szállítólevél
kíséretében történhet. Anyagok, eszközök kiszállítása csak a ……………….. (vezető, stb.)
által kiállított szállítólevél alapján történhet. A szállítólevél egy példányát a rendészetnek
(szervezeti egységnek, dolgozónak) át kell adni. A rendészet a rakományt a szállítólevélen
feltüntetett anyag milyenségével és mennyiségével egyezteti. Eltérés esetén jegyzőkönyvet
kell felvenni. A szállítóleveleket a ………………... vagyonvédelmi felelős időrendi
sorrendben irattárazza.
A
………………..
(költségvetési
szerv
megnevezése)
tulajdonában
lévő
személygépkocsik, autóbusz, tehergépkocsi csak érvényes menetlevéllel hagyhatják el a
……………. telephely (hivatal, intézmény) területét, illetve közlekedhetnek a közúton.
A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról ……………..……
……….(munkakör, beosztás) köteles gondoskodni.
Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi
engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni.
A ………… (költségvetési szerv megnevezése) tulajdonában (tartós bérletében) lévő
gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok
betartása, valamint betartatása ....................................... (főosztály, osztály, csoport,
részleg, személy) feladata.
A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét ...............................
.............. jogosult engedélyezni.
Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és
működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie
kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű
KRESZ előírásainak való megfelelését.
A személyi használatú vagy kulcsos gépkocsi átadása, illetve átvétele során a „Gépjármű
átadása-átvétele” elnevezésű nyomtatványt (2. számú melléklet) kell használni.
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A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a
gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan
működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának
megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát
megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a
gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az
autómentő szolgálattól vagy a .................................... (garázstól, műszaki vezetőtől).
A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó
eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért
.......................................... felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján .....................
.................. dönt a kártérítés mértékéről.
2. A menetokmányok kezelésének szabályai
A ………………. (költségvetési szerv megnevezése) gépjárművei a személyi használatú
gépkocsik, valamint az útnyilvántartás vezetésére kötelezett gépkocsik kivételével csak
menetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel közlekedhetnek.
A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról ………………
…………. köteles gondoskodni.
A gépjárművek használatához a 3/a-3/e sz. mellékletekben található menetokmányokat
kell használni, melyről – az útnyilvántartás kivételével – a szigorú számadás alá tartozó
bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni.
A menetlevél „rendelkezés” részét a …………………….. (aki a gépkocsivezető
menetlevél ellátásról gondoskodik) tölti ki, feltüntetve:
−

a gépkocsi jelentkezés helyét,

−

a gépkocsi jelentkezés idejét,

−

helyközi fuvar esetén a célállomást, illetve az útirányt,

−

utazásra jogosultak nevét.

A menetleveleket naponta kell kiállítani.
A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a
menetlevélen fel kell tüntetni:
−

kilométer állását induláskor, érkezéskor,

−

a megtett kilométert,

−

az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat,

−

a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását.

A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni:
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−

a kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét
(település, országúti távolságot jelző km tábla),

−

a tankolt üzemanyag mennyiségét,
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VII.
AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSE
Az autóbuszt hivatalos célokra (értekezlet, továbbképzés, látogatások, üzleti út, stb)
……………………….. engedélyezi.
Az autóbusz nem hivatalos célra történő felhasználását (bérbeadását) ..............................
jogosult engedélyezni.
Amennyiben az autóbusz - díj ellenében - közúti személyszállítást végez, a térítendő díj
összegét .......................... jogosult megállapítani.
A díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni
−

az üzemanyag költséget,

−

a munkadíjat és járulékait,

−

a karbantartási költségeket, valamint

−

az autóbusz amortizációját.
VIII.
TEHERGÉPKOCSIK ÜZEMELTETÉSE

Tehergépkocsi feladata elsődlegesen a Polgármesteri Hivatalnál (intézménynél) jelentkező
saját munka elvégzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás bonyolítása.
Szabad kapacitás esetén a díj ellenében külső szervek részére is végezhet szállítást.
A Polgármesteri Hivatal (intézmény) saját dolgozói (lakásépítés, költözködés, stb.
céljából) kedvezményesen vehetik igénybe a tehergépkocsikat. A magáncélú használatot a
dolgozók részére csak …………………..engedélyezheti.
Amennyiben a tehergépkocsi - díj ellenében - közúti árufuvarozást végez, a térítendő díj
összegét .......................... jogosult megállapítani.
A díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni
−

az üzemanyag költséget,

−

a munkadíjat és járulékait,

−

a karbantartási költségeket, valamint

−

a tehergépkocsi amortizációját.

Költségvetési szerv neve
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IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat …………………………….………napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
………………… rendjének szabályzata hatályát veszti.
A ……………….. (költségvetési szerv vezetője) kell gondoskodni, hogy a gépjármű
szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a
szabályzat 11. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal
igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített
felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért ……….. (költségvetési szerv vezetője) a
felelős.

Kelt,…………………év …..hó…..nap
…………………………………………..
jegyző (intézményvezető)
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1. sz. melléklet
KIMUTATÁS
a Polgármesteri Hivatal (intézmény) használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről

Sorszám

Gépkocsi típusa

Gépkocsi rendszáma

Gépkocsi forgalmi
engedélyének száma

Gépkocsihoz használt
menetlevél
(útnyilvántartás)

Kelt, …………………………..év….hó….nap
…………………………………….
aláírás

Megjegyzés

Gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata

2. sz. melléklet
Gépkocsi átadása-átvétele
Forgalmi rendszám: .....................................
Típus: .............................................................
Átadás időpontja: .........................................
Visszavétel időpontja: ..................................
A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:
Megnevezés

Induláskor

Érkezéskor

Tele tank
Forgalmi engedély
Pótkerék
Emelő
Mentőláda
Tartalék izzókészlet
Vontatókötél
Elakadás jelző
Rádió működik - nem működik
Rádió antenna
Telefon antenna
Kerékanya kulcs
Gyertyakulcs
Csavarhúzó

Induláskor:
Érkezéskor:

átadó: ................................
átadó: ................................

átvevő: ....................................
átvevő: ....................................

A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi
illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázsmesternek).
Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon „X”-el
jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.
A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell
rögzíteni.
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FÜGGELÉK
A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1./

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

2./

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

3./

a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény,

4./

a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

5./

az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény,

6./

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

7./

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény,

8./

a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény,

9./ többször módosított 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés
szabályairól (KRESZ),
10./

12/2007. (III. 13) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó
készülékek felszerelésének és használatának szabályairól,

11./

többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes
mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről,

12./ 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről,
13./

43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,

14./

124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű
üzemeltetésének költségtérítéséről.
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