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GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az Idősek Otthona, továbbá alkalmazottai 

tulajdonában lévő, - és az intézmény érdekében használt – gépjárművekre, 

azok vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és el-

lenőrző személyekre. 

 

2. Az intézmény feladatainak ellátása érdekében a következő gépjármű-

vek üzemelnek: 

a) személyszállításra használt személygépkocsik; 

 VW Caravelle 2.5 (elsősorban több személyt érintő szállítási felada-

tokra, valamint készlet beszerzésekre) 

 Skoda Octavia 1.4 TSI (módszertani, hivatalos feladatok ellátására) 

 Ford Transit Kombi 2198 cm3 (alkalmi, több személyt érintő szállítási 

feladatokra, magán célra) 

 

b) kerti munkákra, intézményi területen belüli szállításra használt kistrak-

torok; 

 ISEKI TF327 típusú  kistraktor 

 Partner 18h    típusú  kistraktor 

 

3. Az intézmény tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az 

üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatá-

sa a gazdasági csoport feladata. 

 

4. A személyszállító gépkocsik külföldi útra történő igénybevételét az in-

tézményvezető jogosult engedélyezni. 

 

5. Menetlevelek 

Az intézményi gépkocsik menetlevéllel közlekednek. A gépkocsik menet-

okmányokkal (menetlevéllel) történő ellátása a gazdasági előadó feladata. 

 

A gépjárművek használatához alkalmazandó menetokmányok: 

a) személygépkocsik 

D. Gépjármű 36.sz. (Személygépkocsi menetlevél) 

b) kistraktorok 

E szabályzat 2.sz. mellékletében található munka nyilvántartására és el-

számolására vonatkozó minta. 
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Menetlevelet naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi 

a megtett utat, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegy-

zett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. 

 

A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző alá-

írásával lehet végrehajtani.  

 

A menetlevelek vezetését a gazdasági előadó naponta, a gazdasági cso-

portvezető havonta, a gazdasági vezető időszakonként szúrópróbaszerűen 

köteles ellenőrizni.  

Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. 

 

A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell 

vezetni. A felhasznált, vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiányta-

lanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.  

 

 

6. A gépkocsikat vezető személyek: 

 

Az intézményi gépkocsikat, a hivatásos gépkocsivezetőkön kívül azok a 

személyek vezethetik, akik az intézményvezetőtől erre írásban alkalmi, 

vagy állandó felhatalmazást kapnak. (Engedély minta 1. sz. melléklet) Az 

engedélyeket a gazdasági előadó tartja nyílván.  

 

A gépkocsivezetők üzemeltetési felelőssége: 

Minden gépkocsivezető köteles gondoskodni az alábbi feladatok elvégzé-

séről: 

 a gépkocsi folyamatos tisztántartása kívül-belül, 

 a gépkocsi napi üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése (gumi-

nyomás, folyadékszintek, fékek, KRESZ tartozékok, stb. ellenőrzése, ki-

sebb javítások elvégzése) 

 rendellenességek, szerviz és vizsgakötelezettségek jelzése a gazdasági 

előadónak, 

 gépkocsik tankolása, a gyárilag megadott minőségű üzemanyaggal, 

 

 A gépkocsivezetők teljes anyagi és polgárjogi felelősséggel tartoznak az 

általuk vétkesen okozott kárért (ittasan, betegen, gyógyszeres befolyás 

alatt, kialvatlanul stb.) 

 

 

7. A gazdasági előadó feladatai 

 gondoskodik a szigorú számadású menetlevelek nyilvántartásáról, kiosz-

tásáról, begyűjtéséről, igazolásáról, továbbításáról, 
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 gondoskodik a gépjárművekkel kapcsolatos dokumentumok nyilvántar-

tásáról, megőrzéséről, 

 a gépkocsivezetők jelzése alapján gondoskodik a gépkocsik szükségsze-

rű, illetve időszerű szervízeléséről, vizsgáztatásáról, 

 gondoskodik a gépkocsik biztosítási igazolásainak kiosztásáról, 

 vezeti a gépkocsi irányítókönyvet, szervezi a gépkocsi fuvarokat, 

 

 

8. A gépkocsik igénybevételi rendje 

A gépkocsik iránti igényeket a gazdasági előadónak kell jelezni. 

Az igénybejelentésre jogosult személyek: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 osztályvezetők 

 csoportvezetők 

 

Az igénybejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 indulási időpont,(mikor?) 

 célállomás, (hová?) 

 végző időpont, (meddig?) 

 kit, mit kell szállítani, ügyintézni, 

 

A bejelentett igényeket a gazdasági előadó, fontosságuknak megfelelően 

rangsorolja, a nem teljesíthető igényeket a lehető legrövidebb időn belül 

visszajelzi az igénylőnek. 

 

 

9. A gépkocsivezetők csak a gazdasági előadó által meghatározott meg-

bízásokat teljesíthetik. A gépkocsik vezénylése a gépkocsi irányító-

könyvbe történő bejegyzéssel, illetve szóbeli utasítással történik. 

Gépkocsivezető önállóan fuvart nem vállalhat. 

 

 

10. A gépkocsik magáncélú használata: 

Magáncélú használatnak minősül minden fuvar, mely nem az intézmény 

feladatellátásával függ össze. 

A gépkocsik magáncélú használatát a következő személyek jogosultak 

engedélyezni: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető általános helyettese 

 A magáncélú használat költségtérítése: 

a) gépkocsivezetővel:  65 Ft/km + 1200 Ft/óra 

(üzemanyag- + gépkocsivezető költségtérítése) 
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b) gépkocsivezető nélkül: 65 Ft/km (hivatásos gépkocsivezető nélkül, ki-

zárólag az intézményvezető által kiadott vezetési engedéllyel rendelkező 

dolgozók részére) 

  

A megjelölt üzemanyag költségtérítés összege 500 Ft/liter alatti üzem-

anyag ár mellett érvényes. Ha az ár átlépi a fenti sávot, akkor az átalány 

összeg változtatásra kerül. 

 

A magáncélú használat költségtérítését utólag, a ténylegesen megtett út-

vonal hosszának megfelelően, a gazdasági előadó által kiállított számla el-

lenében kell megfizetni. 

 

 

11. Üzemanyag vásárlás: 

 

Üzemanyag vásárláshoz minden gépkocsit vezető személy egy, a gépkocsi 

rendszámára szóló euroShell üzemanyagkártyát kap. 

 Az üzemanyagkártyákért a használója teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

Az üzemanyagkártyákhoz tartozó PIN kódot a visszaélések megelőzése 

érdekében, a kártyától elkülönítetten kell tárolni.  

 Az üzemanyagkártyával csak üzemanyagot szabad vásárolni. 

Az üzemanyagkártyák megrongálódását, elvesztését stb. a gépkocsi veze-

tője haladéktalanul jelenteni köteles a gazdasági csoportvezetőnek, aki ha-

ladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

Az üzemanyagok vásárlásáról, havonta két alkalommal összesített rend-

számra szóló számlát állít ki a Shell Hungary Zrt. 

 

 

12. A gépjármű költségek elszámolása: 

 

A gépjármű költségek elszámolása a 60/1992 (IV.01) Korm. rendelet, va-

lamint az üzemanyag számlák alapján történik.  

A költségek számításához szükséges aktuális üzemanyagárakat a NAV in-

ternetes honlapja tartalmazza. 

 

A Korm. rendelet által kiszámolt üzemanyag költség és a számlákkal iga-

zolt tényleges üzemanyagköltség pozitív különbözetét a hivatásos gépko-

csivezetők, az általuk üzemeltetett gépkocsik vonatkozásában a ténylege-

sen vezetett úthossznak megfelelően, személyi ösztönzésként kapják meg.  
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A magáncélú használatra kijelölt gépkocsi üzemeltetője személyi ösztön-

zésben nem részesülhet. A magáncélra kijelölt gépkocsi a Ford Transit. 

 

Az üzemanyag elszámoláskor az alábbi fogyasztási normákat kell figye-

lembe venni: 

 VW Caravelle 2.5   7,9 liter/100 km alapnorma, 

 Skoda Oktavia 1.4 TSI  8,6 liter/100 km átalánynorma, 

 Ford Transit Kombi 2.2. 8,1 liter/100 km alapnorma 

 

Az alapnorma alkalmazásakor a következő korrekciós tényezőket kell fi-

gyelembe venni: 

 budapesti forgalom esetén   + 35 %, 

 téli üzemeltetés esetén    + 3 % (dec.1-márc 1.) 

 légkondicionáló használata esetén  + 5 % (jún.1-szept.1.) 

 

Átalánynorma alkalmazásakor korrekciós tényező nem használható. 

 

A tárgy hónapra vonatkozó valamennyi, gazdasági előadó által ellenőr-

zött, menetlevelet a következő hónap első munkanapján kell elszámolásra 

átadni a gazdasági csoportvezetőnek. 

 

A gazdasági csoportvezető a 60/1992 (IV.01) Korm. rendelet, valamint a 

fent jelzett normák és korrekciós tényezők alapján elkészíti a gépkocsik 

üzemanyag elszámolását. 

 

A személyi ösztönzés összegét, az elszámolást követően a hivatásos gép-

kocsivezetők a házi pénztárban vehetik fel.  

Ha a számlázott üzemanyag költség meghaladja a Korm. rendelet szerint 

elszámolható összeget, akkor a gépkocsivezető a különbözetet köteles be-

fizetni az intézmény házipénztárába. 

 

 

13. Az intézményi dolgozók közlekedése: 

 

Az intézmény feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzé-

sük során, elsősorban tömegközlekedési eszközöket vehetnek igénybe, 

amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények 

indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - személy-

gépkocsit használhatnak. 

 

Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – az intézményvezető, 

vagy általános helyettese előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni. 
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A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a 

CASCO biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az 

esetben vehető igénybe, ha a dolgozó a gépkocsi használatával kapcsola-

tosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel az intéz-

ménnyel szemben. 

 

A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg 

a dolgozót. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendel-

vényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma 

és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámí-

tott üzemanyag-, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normakölt-

ség költségtérítésből áll. 

 

Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási 

normaként a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában 

meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe venni. 

 

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát tá-

volsági térkép, vagy internetes útvonaltervező segítségével, kell meghatá-

rozni. 

 

A dolgozók intézményi gépkocsit csak akkor vehetnek igénybe, ha ez a 

megoldás az előzőeknél költséghatékonyabb, vagy ha a feladat más mó-

don nem, vagy csak ha aránytalanul hosszabb időn keresztül, valósítható 

meg. 

 

 

14.  Kistraktor  

 

Az intézményi kistraktor munkájának koordinálásáért a műszaki csoport-

vezető (energetikus) felelős. E tevékenysége ellátása során meghatározza, 

hogy adott munkanapon a traktor milyen munkát végezzen.  

A jogszabályok betartásával, a hozzá beosztott dolgozók közül kijelöli a 

traktor vezetőjét.  

Gondoskodik a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján a traktor fogyasz-

tásának elszámolásáról.  

 

A rendelet alapján a költségelszámoláshoz nyilvántartást kell vezetni a 

naponta elvégzett munkákról, azok időtartamáról és a munka nehézségi 

fokáról. 

Nyilvántartást naponta kell kiállítani, annak vezetéséért az energetikus fe-

lelős. 
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A nyilvántartáson javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző alá-

írásával lehet végrehajtani.  

 

A nyilvántartás vezetését a gazdasági vezető havonta szúrópróbaszerűen 

köteles ellenőrizni.  

Az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartáson fel kell jegyezni. 

 

A nyilvántartás szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell 

vezetni. A felhasznált, vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiányta-

lanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.  

 

A traktor üzemanyagot – a megelőző számlán szereplő mennyiség elszá-

molását követően,- a műszaki csoportvezető készpénzes számla ellenében 

rendszeresen megvásárolja. Elszámolható üzemanyagárként a számlán 

szereplő összeget kell figyelembe venni. A traktor vezetéséért személyi 

ösztönzés nem adható. A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján számí-

tott fogyasztás túllépése esetén, a többletfogyasztás költségét a traktor 

üzemeltetőinek meg kell téríteniük.  

 

Záradék 

 

Ez a szabályzat 2013. január 1-én lép hatályba, egyúttal a 2012. szeptember 15-

én kelt szabályzat hatályát veszti. 

 

Budapest, 2012/12/30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyi László 

intézményvezető 
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Gépjármű üzemeltetési szabályzat 1.sz. melléklete 

 

Engedély gépkocsi vezetésére 
 

 

Engedélyezem, hogy ...................................................................................... 

 

született: ....................................................................................................... 

 

anyja neve: ................................................................................................... 

 

lakcíme: ........................................................................................................ 

 

az Intézmény tulajdonában lévő: 

 

Ford Transit Kombi 2.2./VW Caravelle 2.5 / Skoda Octavia 1.4 TSI /
1
 gépkocsit 

 

állandó jelleggel / ideiglenesen
2
 .............................. tól ............................ ig 

 

a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltak figyelembevételével vezesse. 

 

 

Budapest, 201. ................................. 

 

 

 

 

Bakonyi László 

intézményvezető 

 

 

A Gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltakat megismertem, tudomásul 

vettem: 

 

 

 

.................................................  ………………………………………. 

 

 

 

                                                 
1
 a megfelelő gépkocsit aláhúzni 

2
 a megfelelőt aláhúzni 
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Gépjármű üzemeltetési szabályzat 2.sz. melléklete 

sorszám:……….. 

ISEKI TF 327 F kistraktor üzemanyag elszámolása 
 

fogyasztási 

norma: 0,42 KWh 

(60/1992. (IV.1.) Korm.rendelet 3. sz mellék-

let) 

területi kate-

gória: III. enyhe lejtő kötött 

(Korm. Rendelet 4. sz. mel-

léklet) 

korrekciós tényezők: 

     közepes terhelés ese-

tén: 0,36 KWh/h 

(Korm. Rendelet 4. sz. mel-

léklet) 

csekély terhelés esetén: 0,23 KWh/h 

(Korm. Rendelet 4. sz. mel-

léklet) 

        

 

nyilvántartás vezetése pl. 2010. március  

 

dátum munka meg-

nevezése 

óra:perc 

től 

óra:perc  

ig 

összes 

óra 

átszámítási 

tényező 

traktor 

vezető 

13 szemétszállítás 6:25 7:35 1,17 0,23
3
 Kiss 

Béla 

13 betonszállítás 10:05 10:25 0,33 0,36 Nagy 

Károly 

14 fűkaszálás 7:15 11:40 4,42 0,36 Kiss 

Béla 

15 textilhulladék 

szállítás 

8:30 14:20 5,83 0,23 Kiss 

Béla 

 

Összesen:  0,23  7 h 

 0,36 4,75 h 

    üzemanyag elszámolás: 

     20,7 KW* 7  h* 0,42 lit/KWh *0,23 KWh/h+20,7 KW*4,75 h* 0,42 lit/KWh *0,36 KWh/h = 

   

   

       

    

    

        

        Partner kistraktor 

                                                              
3
 A besorolás a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján csekély és közepes terhelés esetén  
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        modell: 18h122 

      üzemanyag tar-

tály: 20 liter 

     teljesítmény: 18 LE (13,2 KW) 

    üzemanyag: benzin 

      
        fogyasztási 

norma: 0,45 KWh 

(60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 3. sz 

melléklet) 

területi kategó-

ria: III. enyhe lejtő kötött 

(Korm. Rendelet 4. sz. mellék-

let) 

 

korrekciós tényezők: 

      

közepes terhelés esetén: 0,36 KWh/h 

(Korm. Rendelet 4. sz. mellék-

let) 

csekély terhelés esetén: 0,23 KWh/h 

(Korm. Rendelet 4. sz. mellék-

let) 

        

benzin fogyasztás miatt: 1,5 

 

2,77/1,85 KWh 1 liter üzem-

anyaggal 

(a rendelet dízel üzemre 

  

(Korm. Rendelet 4. sz. mellék-

let) 

vonatkozik, korrigálni kell!!) 

     
        
        üzemanyag elszámolás: 

      

például: 

 

       fűnyírás 17 h (csekély terheléssel számolva) 

 (a mellékelt igazolás alapján) 

     
        13,2 KW* 17 h* 0,45 lit/KWh *0,23 KWh/h 

*1.5= 

   
 

     

      

         


