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Jogszabályok: 
 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), 
 a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.), 
  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 

 a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban 
KJt.), 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.), 
 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), 
 az 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről (továbbiakban: Fr.) 

 a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 
47/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet; 

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

 A szabályzat célja 

 A szabályzat célja, hogy a Balatoni Regionális Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (továbbiakban BRTKK) részére a hivatali, valamint a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatával, üzemeltetésével, valamint elszámolási rendjével kapcsolatos eljárást meghatározza, és egységes szabályozási keretet biztosítson. 
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A szabályzat hatálya Személyi hatálya: 

 kiterjed az intézmény valamennyi közalkalmazottjára. Tárgyi hatálya: 
 kiterjed az intézmény – leendő - használatában levő személygépkocsik belföldi használatára, 
 kiterjed a munkavállalók tulajdonában levő személygépkocsi a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház érdekében történő igénybevételére, 
 kiterjed a saját gépjárművel történő munkába járásra, 

 

Fogalmak Gépjármű:  
 olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. Személygépkocsi:  
 négy, illetve három gumiabroncs kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legalább kilenc felnőtt személy szállítására alkalmas. Ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű is, amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Tehergépjármű: 
 a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi, azaz azon gépjárművek, melyeket gyárilag úgy alakítottak ki, hogy átalakítva sem alkalmasak kettőnél több utas szállítására. 
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Hivatali gépjármű:  

 minden olyan a Balatoni Regionális Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház tulajdonában vagy használatában, illetve vagyonkezelésében lévő közlekedései eszköz, gép, mely forgalmi engedéllyel rendelkezik, vagy az előírt eljárást követően forgalomba helyezhető. Hivatali használat: 
 a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – kivétel a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő beutazás kivételével – ideértve a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást. Hivatali gépjárművezető: 
 a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház intézményével illetve, az intézmény fenntartójával foglalkoztatási jogviszonyban álló, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatnak megfelelt munkavállaló. Kulcsos rendszerben üzemeltett gépjármű: 
 külön engedéllyel a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkavállalói ideiglenes használatába adott gépjármű, 

amely nem egy gépjárművezetőhöz van rendelve, 
 kulcsos rendszerben üzemeltetett gépjárművet az a munkavállaló igényelhet, akit erre feljogosítottak, feltéve, hogy az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, valamint felelősségvállalási nyilatkozatot tett. Saját tulajdonú személygépkocsi: 
 az a gépjármű, amelynek a munkavállaló tulajdonosa, vagy az üzemben tartója, figyelemmel az Szja. tv. 3. számú mellékletének IV. 1. pontjában foglaltakra. Belföldi kiküldetés: 
 a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az adott terület szakmai irányítója által elrendelt, munkaszerződésben rögzített munkavégzési helytől eltérő helyen, Magyarország területén belül történő munkavégzés.  
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Belföldi kiküldetés 

 belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan csak a BRTKK közalkalmazottja lehet; 
 a belföldi kiküldtetés elrendelője csak a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy az 

adott terület szakmai irányítója lehet; 

 belföldi kiküldetés esetében a kereskedelmi forgalomban kapható „Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás „B.18-70./új/ V r.sz. formanyomtatványt kell kitölteni és csatolni kell a kiküldetés okát megalapozó dokumentum másolatát;  
 az intézményvezető utazása esetén a formanyomtatványon a kiküldetést „elrendelő aláírásánál” az  intézményvezető távolléte esetén aláírás jogosultsággal megbízott személy írja alá; 
 amennyiben fenntartótól származó elrendelő/engedélyező dokumentum (papíralapon vagy elektronikus formában) rendelkezésre áll, azt csatolni kell. Utazási költségtérítés 

 Személygépkocsi használata esetén a fizetett költségtérítés nem haladhatja meg az útnyilvántartással igazolt kilométerek után a gépkocsi fogyasztási normája alapján, a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyag költséget és a 15 Ft/km normaköltséget. Az elszámoláshoz csatolni kell az útnyilvántartást, a forgalmi engedélyt és az utazás időpontjában érvényes kötelező felelősségbiztosítás igazoló lapjának másolatát. CASCO biztosítás hiányában az útnyilvántartáson kell nyilatkozni a felelősségvállalásról. Hivatalos kiküldetés:  

 Az intézmény vezetője által elrendelt és az intézmény képviseletében, intézményi érdekből (oktatási, tudományos, gazdasági célú) történő utazás.  

 Szakmai célú utazás: az intézmény vezetője által engedélyezett, jóváhagyott oktatási, szakmai-tudományos, továbbá azdasági célból történő utazás. Hivatalos kiküldetés formái: 
 konferencián, szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel céljából, 
 egyéb szakmai célból, 
 EU-s és egyéb pályázatok keretében történő. 
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A kiküldetés pénzügyi fedezete lehet: 
 költségvetési dologi keret, 
 pályázati keret, 
 rögzítetten kiküldetésre elkülönített keret. Egyéb költségként elszámolható bizonylatok: 

 autópályadíj: BRTKK nevére szóló, eredeti számla; 
 szállodai parkolás: BRTKK nevére szóló, eredeti számla. 

 Hivatali gépjárművek üzemeltetése és használata 

 A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház jelen szabályzat írásakor hivatali gépjárművel nem rendelkezik.  
 

 A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház feladatainak ellátásához szükséges helyi és helyközi utazáshoz, szállításhoz, ideiglenes külföldi kiküldetéshez hivatali célra, illetve jogszabály, vagy külön engedély alapján magáncélú használatra vehető igénybe. 
 Az intézmény köteles a hivatali járműről (vekről) nyilvántartást készíteni, folyamatosan vezetni. A nyilvántartás vezetése adott összefüggésben meghatározott adattartalommal elektronikus formában is történhet. 
 A gépkocsit vezető közalkalmazott (ak) a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alkalmazásában áll (nak). 

 A hivatali gépjármű vezetésére jogosult személy (ek) részére az intézmény használati engedélyt állít ki, melyet az arra jogosult személy a gépjármű használatakor köteles a forgalmi engedély mellett kötelező érvényűen használni. Hivatali gépjármű vezetésére az a személy jogosult, aki 
 a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és a járművezetéstől nincs eltiltva, 
 a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, 
 a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
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 A személygépkocsi használata közben a vezető köteles betartani a közlekedési szabályoka, azok megszegéséért személyes és anyagi felelősséggel tartozik. (szabálysértés, parkolási bírság, stb.). 
 A gépkocsivezetőknek menetlevél vezetési kötelezettségük van, az erre meghatározott menetlevélen. 
 A gépjárművezető a gépkocsin a KRESZ előírásainak megfelelő indulás előtti szemlét köteles elvégezni. 
 A gépjármű karbantartása, üzemkész állapotának biztosítása az intézmény feladata és felelőssége.  
 Ezen személygépkocsi(k) fenntartási költségei, esetlegesen külső gépjárművezető igénybevétele esetén, annak foglalkoztatási költségei az intézményt terhelik, a menetlevél és az igényelt szolgáltatási feltételek alapján. 
 A hivatali gépjárműveknek rendelkezniük kell az Ftv. szerint kötelező felelősségbiztosítással, továbbá gazdaságossági és célszerűségi szempontok figyelembevételével lehetőség szerint olyan CASCO biztosítással, amelyek személygépkocsi esetén magukba foglalják az utas-és poggyászbiztosítást is. Az intézmény üzemeltetésében levő gépjármű (vek) rendelkeznek önrészt tartalmazó (a biztosító által meg nem térített kár/javítás összege) casco biztosítással. 
 A személygépkocsihoz vásárolt üzemanyagot a rendszámhoz kötött üzemanyag-kártyával kell kiegyenlíteni.  
 Amennyiben a kártya elfogadása technikai okok miatt szünetel, az üzemanyag készpénzzel történő kifizetése engedélyezett. Ekkor vásárláskor az intézmény nevére kiállított számlát kell kérni.  
 Külföldön történő üzemanyag vásárlás esetén az adott ország devizanemének megfelelő az intézmény nevére kiállított számla alapján számolható el az üzemanyag, amennyiben lehetőség van üzemanyagkártya használatára adott ország területén, akkor a gépjármű rendszámára kiadott üzemanyagkártyára történhet a vásárlás. 
 Javítási költségek a szerviz által kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre. 
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Hivatali gépjárművek magáncélúhasználata 

 

 Hivatali gépjármű magáncélú használata kivételesen indokolt esetben az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy írásbeli engedélyével, térítéssel, vagy térítésmentesen vehető igénybe. 
 Az engedély lehet eseti, vagy határozott idejű. 
 Az engedély kiadásával egyidejűleg futásteljesítmény korlátozása is előírható. 
 Térítéssel engedélyezett magáncélú használata esetén a munkavállalónak a 

menetlevélen vagy a futásteljesítést igazoló naplóban rögzített és a meghatározott, a gépjármű hengerűrtartalma szerinti üzemanyag átalánynak a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által közzétett üzemanyagárral számított, továbbá az Szja. törvény 3. számú mellékletében meghatározott mértékű normaköltség igazolás nélkül elszámolható összegét kell megfizetnie. 
 Az engedély iránti kérelem benyújtható írásban a megfelelő formanyomtatványon, illetve online úton a nyomtatvány adattartalmával megegyező formátumban. 
 A magáncélú gépjármű használat nem akadályozhatja a munkahelyi feladatainak a végzését. 
 A gépjárművet magáncélra csak az a személy használhatja, akinek a részére az engedélyt kiadták. 

 Bérelt gépjárművek használata 

 Az ideiglenesen bérelt (szerviz miatt csereautó) esetében a szabályok megegyeznek a hivatali gépjárműhasználat szabályaival. 
 Üzemanyag tankolás esetén a fizetés készpénzzel történik. 
 Egyéb, hosszú távú bérlet esetén a bérleti szerződésben foglaltak alapján történik a gépjármű használata. Ebben az esetben az üzemanyag költségének elszámolására a gépjármű forgalmi rendszámára kiállított tankolási kártyával van lehetőség. 

 Rendkívüli esemény 

 Baleset bekövetkeztekor a KRESZ előírásai az irányadók. Személyi sérülés esetén a Rendőrség értesítése és a BRTKK intézményvezető értesítése minden esetben kötelező. 
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 Ha lehetséges, a sérült járművek megmozdítását megelőzően telefonnal fényképeket kell készíteni a sérült járművekről, a környezetről, tanút kell keresni, a tanú és a balesetben érintett járművezetők, sérültek adatait a személyi igazolványuk vagy egyéb hivatalos irat alapján rögzíteni szükséges. 
 A felelősség megállapításáig, a tanú jelenlétében kijelentett nyilatkozatig a baleset helyszíne nem hagyható el. A felelősség egyértelmű megállapítása/elvállalása 

esetén, amennyiben személyi sérülés nem történt a gépkocsi dokumentációi között található káresemény felvételi adatlap kitöltését követően a gépkocsit a baleset során keletkezett dokumentumokkal, felvételekkel együtt le kell adni az intézmény székhelyén. 
 Azon gépkocsik esetében, amelyekre a BRTKK CASCO biztosítással rendelkezik, és amennyiben a keletkezett kárért az intézmény munkavállalója, vagy az intézmény vezetője által megbízott személy a felelős, a CASCO biztosítás önrészének mértékéig. 
 CASCO biztosítás hiányában a teljes kár mértékéig a mindenkor hatályos Kjt. alapján a munkavállalói kártérítési felelőssége szerint felel. 
 Az eseményről kártérítési eljárása keretében, kártérítési jegyzőkönyv készül. A kártérítési eljárás alapján a kártérítés megfizetésének kötelezettsége alól az intézményvezető (előzetesen egyeztetve Siófok Önkormányzat felelős személyével, Jegyző személyében), továbbá a kár megtérítésének részletekben történő megfizetésére. Ezt minden esetben írásban rögzítésre kerül. 

 Hivatali gépjármű tárolása 

 A hivatali gépjármű biztonságos tárolásáról – a személyes használatra biztosított gépjárművek kivételével – a BRTKK székhelyén zárt, az arra kijelölt helyen történik. A tárolási helyének változtatásáról az intézmény vezetőjét/távolléte esetén az általa megbízott személyt tájékoztatni kell. 
 A hivatali gépjármű tárolásának rendjétől eltérni csak az alábbi esetekben lehet: 

 több napig tartó kirendelés esetén, 
 amennyiben a gépjárművezető hazajutása tömegközlekedési eszközzel nem biztosított, 
 engedélyezett magánhasználat ideje alatt. 
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 A más helyen történő tárolásból adódó futásteljesítmény különbözetet a menetlevélen fel kell tüntetni. 
 Indokolt esetben az intézmény vezetője, vagy helyettesítése esetén a megbízott személy, eseti jelleggel engedélyezheti a kijelölt helytől eltérő tárolást, amennyiben a gépjármű fedett, zárt biztonságos tárolása megoldott. 
 A kérelmet a döntés előtt 15 nappal kell benyújtani, a megalapozott döntés meghozatala érdekében. 
 A biztonságos tárolás tényéről az igénybevevő írásbeli nyilatkozatot tesz. 

 Rendkívüli hivatali időn túl felmerülő igény esetében a gépjárművet használó személy a soron következő munkanapon feljegyzést készít. 

 A hivatali gépjármű indítókulcsát és a távirányítót (garázskulcsot) mindig az arra kijelölt személynek kell leadni. A tartalékkulcsokat, a riasztó kezelési módját tartalmazó leírást szintén az ezek tárolásával megbízott személy tárolja biztonságos helyen, zárt borítékban. Távolléte esetén az intézményvezető kijelöl 
egy személyt a helyettesítésére. 
  

Hivatali gépjárművek nyilvántartása 

 A BRTKK használatában, vagyonkezelésében levő, illetve bármely jogcímen üzemeltetett hivatali gépjárművekről Gépjármű nyilvántartási jegyzéket köteles vezetni, melyben rögzíteni kell a gépjármű: 
 típusát, 
 forgalmi rendszámát, 
 forgalmi engedélyének számát, 
 beszerzési értékét, 
 ráfordítás értékét, 
 üzembe-helyezésének évét, 
 üzemeltetésének módját, 
 az üzemeltetéséért felelős gépjárművezető nevét, 
 fogyasztásának elszámolható normáját (L/100 km), 
 tárolási helyét, 
 egyéb releváns adatokat. 

 A gépjármű nyilvántartási jegyzéke a fenti adattartalommal elektronikus úton is történhet. 
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 A nyilvántartásokat zártan kell tárolni. 
 A jármű (vek) egyedi nyilvántartására a gépjármű törzslap szolgál, melynek vezetése egyező tartalommal elektronikus formában is történhet. A törzslapon kell nyilvántartani a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos minden olyan eseményt, változást, amely a gépjármű állagára, értékére, használhatóságára, üzemeltetési költségeire kihatással van. 

 Üzemanyagkártya használata, alkalmazása 

 A hivatali gépjárművek üzemanyag-ellátása és mosatása belföldön a Siófok Város Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás nyertese által kibocsátott üzemanyagkártya felhasználásával, a külön megkötött egyedi szerződések lapján történik.  
 A hivatali gépjármű (vek) önálló, rendszámra kiadott üzemanyagkártyával rendelkeznek. A gépjármű vezetője a tankoláskor kapott nyugtát, számlát a menetokmánnyal együtt köteles leadni. 
 Az üzemanyagkártya használatára jogosult munkavállalóval az intézményvezető/vagy távolléte esetén az őt helyettesítő személy köteles ismertetni az üzemanyagkártya birtoklásával, használatával, az őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. 
 A munkavállaló az üzemanyagkártya átvételét nyilatkozat aláírásával igazolja. Ebből 1 példány a munkavállaóé, 1 példány az üzemanyagkártya nyilvántartás részét képezi. 
 Az üzemanyagkártya használatára az intézményvezető által megbízott személy jogosult és köteles. A kártya csak a rajta feltüntetett rendszámú hivatali gépjármű tankolására használható. 
 Az üzemanyagkártya használatára jogosult felelős a kártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért. 
 Az üzemanyagkártya-nyilvántartásának vezetéséről, zárt, biztonságos tárolásáról a BRTKK vezetője által kijelölt személy gondoskodik. 
 Siófok Város Önkormányzat erre jogosult osztályának vezetője vagy az általa megjelölt személy köteles intézkedni az üzemanyagkártya és a hozzá tartozó PIN kódot tartalmazó boríték jogosultak részére történő kiadásáról. A PIN kódot csak az erre jogosult személyek  
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 BRTKK intézményvezető, 
 távolléte esetén az őt helyettesítő személy, 
 az üzemanyagkártya nyilvántartással megbízott személy, 
 a hivatali gépjármű vezetésére megbízott személy. 

 Az üzemanyagkártya és a hozzá tartozó  PIN kód átvételéről az elismervényt biztonságos, zárt helyen kell őrizni. 
 Az esetlegesen cserére szoruló üzemanyagkártya érvénytelenítése Siófok Város Önkormányzat erre jogosult osztályának a feladata. Ezen osztály feladata a lejárt, megszüntetett kártya bevonása és érvénytelenítve a szállítónak átvételi elismervény ellenében átadni, vagy annak megsemmisítő jegyzőkönyv felvételével gondoskodni, majd az elismervényt/jegyzőkönyvet a kártya nyilvántartásához 

csatolni. 

 Az üzemanyagkártya elvesztését, ellopását, megrongálódását, illetve az azzal történő visszaélés észlelését a munkavállaló haladéktalanul köteles jelenteni a munkáltató felé, aki azonnal tájékoztatja a Siófok Város Önkormányzat erre jogosult osztályának vezetőjét/távolléte esetén a megbízott személyt, aki haladéktalanul intézkedik a szállító felé a kártya letiltásáról. 
 Az üzemanyagkártya pótlásával kapcsolatos költségeket a munkavállaló köteles viselni, ha a pótlás felróható okból vált esedékessé. 
 A gépjárműveket az üzemanyag vásárlása során minden esetben, és a havi elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a hónap utolsó napján is tele kell tankolni. Az üzemanyag vásárlásról kiállított bizonylaton a jármű forgalmi rendszámát és az aktuális kilométeróra állását rögzíttetni kell a tankolás során. A hónap utolsó napján történő teletankolás alatt a hónap utolsó munkanapját, illetve amennyiben az utolsó munkanapon nincs engedélyezett út, az utolsó engedélyezett úttal érintett munkanapot kell érteni. 
 Üzemanyag vásárlása a közbeszerzési nyertes üzemanyag-szolgáltató üzemanyagkútjától eltérő töltőállomáson készpénz fizetésével csak indokolt, és rendkívüli esemény bekövetkezésekor (kártya letiltása, elvesztés, rongálódás), illetve a gépjármű beszerzésekor - üzemanyagkártya hiányában, mennyiségi 

korlátozás nélkül – az első üzemanyag-vásárlás alkalmával az intézmény nevére és címére kiállított számla ellenében történik. 
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Hivatali gépjárművek üzemeltetési költségeinek elszámolási rendje 

 Hivatali gépjárművek használatával összefüggésben az alábbi költségek számolhatók el: 
 a gépjármű hajtó- és kenőanyag fogyasztásának költségei, 
 a gépjárművek fenntartásának, javításának és felújításának költségei, 
 a parkolási díj, 
 úthasználati díj, 
 a gépjármű üzemeltetésével összefüggésben felmerülő költségek (felelősségbiztosítás, CASCO) 

 a gépjármű rendeltetésszerű használatával szükségszerűen felmerülő egyéb költségek (mosatás, belső tisztítás). 
 A tárgyhavi üzemanyagvásárlásról és egyéb közvetlen kiadásokról a tárgyhóra vonatkozó menetlevelek, illetve futásteljesítési igazoló naplók leadásával kell elszámolni, amikhez csatolni kell az üzemanyag-vásárlást, egyéb kiadást igazoló a BRTKK nevére kiállított bizonylatokat. Az adott tárgyidőszakban lebonyolított kártyatranzakció bizonylatát is a megfelelő nyomtatványon elektronikusan és papír alapon aláírva kell elkészíteni, és  Siófok Város Önkormányzat erre kijelölt osztályára leadni. 
 A menetlevelek vezetését folyamatosan ellenőrzik Siófok Város Önkormányzat erre kijelölt osztályán. A felmerülő probléma esetén az intézményvezetővel közösen gondoskodnak a megoldásról, a probléma kiküszöböléséről. 
 Az üzemanyagszámla illetve a norma szerinti fogyasztás egyenlegének megfelelően a hivatali gépjármű esetében megtakarítás vagy túlfogyasztás mutatkozhat. Túlfogyasztás esetén meg kell vizsgálni a túlfogyasztás okát.  
 Az üzemanyag fogyasztást havi rendszerességgel vizsgálni kell.  
 Túlfogyasztás esetén, amikor technikai probléma merülhet fel, a gépjárművet műszakilag meg kell vizsgáltatni és a szükség szerint megjavíttatani. A javítás végéig a jármű nem használható. 
 Amennyiben a túlfogyasztás nem műszaki ok (ok)ból következik be, meg kell vizsgálni a túlfogyasztás költségeinek az okát a beadott számlák alapján.  
 Amennyiben a gépjárművet több személy is használja az adott gépjárműre vonatkozó üzemanyagfelhasználási normát az intézmény vezetője határozza meg 
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a tárgyévben rögzített, és Siófok Város Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi költségvetésében. 
 Az intézmény éves gépjárműnaplót vezet. 

 Hivatali gépjármű parkolása díjfizető övezetben 

 Azokban a parkolási övezetekben, ahol a parkolási díj fizetése mobilparkolás, vagy elektronikus fizetőeszköz használatával is lehetséges, a díjfizetés – ha erre az igénybevevő jogosult – intézményi mobiltelefon, vagy az intézmény által biztosított elektronikus fizetőeszköz segítségével történhet.  
 A parkolás tényét, helyét és időpontját minden esetben fel kell tüntetni. 
 Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik intézményi mobiltelefonnal, és elektronikus fizetés sem alkalmazható, akkor indokolt a készpénzzel vásárolt fizetési parkolási szolgáltatás díját a parkolójegy leadását követően, a belföldi kiküldetési rendelvényen történő elszámolást követően az intézmény megtéríti. 
 A parkolási díj fizetésére kötelező helyszíneken történő parkolásról a parkoló szelvény a havi ellátmány terhére, vagy utólagosan számolható el. A szelvényt az adott napi menetlevélhez, illetve a futásteljesítést igazoló naplóhoz kell csatolni. Szükséges mindegyik nyomtatványon rögzíteni az adott városon belüli célállomás címét, megnevezését. 

 A felhasználás jogszerűségét az elszámolás során a menetlevél igazolására kijelölt személy köteles ellenőrizni. 
 Saját tulajdonú személygépkocsi használata a BRTKK érdekében (kiküldetés) 

 Magántulajdonban levő (saját, vagy házastárs tulajdonában levő, vagy a munkavállaló által egyéb szerződés alapján használt) személygépkocsi igénybevételére – gazdaságossági és intézményi érdekeket figyelembe véve – eseti jelleggel, belföldi kiküldetés formájában kerülhet sor. Nem saját tulajdonú gépjármű esetén a tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges a gépjármű használatához. 
 Nem áll fenn a magántulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata abban az esetben, ha a munkavállaló gépjárművét munkába járásra használja. 
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 A magánhasználatú gépjármű intézményi érdekek céljából történő igénybevételekor figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 
 a hivatalos út elhalaszthatatlan, 
 közforgalmú közúti tömegközlekedési eszközön való utazás nem lehetséges, 
 a közforgalmú közúti tömegközlekedési eszköz igénybevétele időráfordítása magas, 

 a saját gépjárművel történő utazás költségekben alacsonyabb lenne, mint a tömegközlekedési eszközzel való utazás, 
 a saját gépjárművel történő utazás költségei az időarányossággal és a feladatellátással arányban áll. 

 Az engedélyezés további feltétele, hogy a gépjármű rendelkezzék a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítással. 
 Az elszámolás kiküldetési rendelvény alapján történik. Melyen fel kell tüntetni: 

 magánszemély nevét, 
 adóazonosító jelét, 
 a gépjármű gyártmányát-típusát, 
 forgalmi rendszámát, 
 az utazás célját,  
 időtartamát, 
 útvonalát, 
 kilométer-futásteljesítményét, 
 az utazás költségtérítését. 

 A kiküldetési rendelvényt két példányban kell kiállítania: az eredeti példányt a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek kell az adó megállapításához való jog elévüléséig (a vonatkozó rendelkezések betartása mellett) megőriznie. 
 A költségek kiszámításához szükséges adatokat (az üzemanyag fogyasztás 

normáját, az üzemanyagárakat, stb.) rögzíteni kell. 
 A saját gépjármű intézményi érdekek céljából történő használat költségeinek kifizetése a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által közzétett üzemanyagárral számított, továbbá az Szja. törvény 3. számú mellékletében meghatározott normaköltség igazolás nélkül elszámolható összege. 
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 Nem áll fenn a magántulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata abban az esetben, ha a munkavállaló a gépjárművét munkába járásra használja. 
 A kiküldetés elszámolása egyszerűsített elszámolással történik.  
 A munkavállaló a kiküldetési rendelvényben meghatározott útvonal (útvonaltervezővel számolt) hossza után jogosult költségtérítésre. 

 Felelősségi szabályok 

 A hivatali gépjármű használata során a gépjárművezető felelősségi körébe tartozó szabályszegésekkel összefüggésben kiszabott közlekedésrendészti, vagy egyéb bírság, mint pl.: 

 közigazgatási bírság, 
 kötelező díjfizetés mulasztásából eredő pótlólagos díj és pótdíj, 
 parkolási pótdíj, 
 úthasználati díj költsége, tételek a gépjárművezetőt terhelik, elszámolni nem lehet őket. 

 A munkavállaló a hivatali járműben okozott, máshonnan meg nem térülő (pl. CASCO önrész) kárért – amennyiben az okozott kárért felelősség terheli – az idevonatkozó jogszabályok alapján kártérítési felelősséggel tartozik. A keletkezett kár megtérítésére kötelezhető. A térítés mértékéréről az idevonatkozó 
jogszabályok alapján kell dönteni. A döntés az intézményvezető hatásköre. 

 A munkavállaló a teljes kár megtérítésére akkor köteles, ha a gépjárművet engedély nélkül használta, valamint a szándékos károkozásért. 
 A saját tulajdonú gépjármű intézményi célok érdekében történő használata esetén a bekövetkezett károkat a munkavállaló és a munkáltató a jogszabályoknak megfelelve köteles viselni, az ezzel összefüggésben keletkezett károk ellenértékét nem követelheti a munkáltatótól. 
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Munkába járás és munkavégzéshez kapcsolódó utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok  A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről rendelet alkalmazása alapján Munkába járás:  
 Munkavállaló: A magyar állampolgár és az Európai Gazdasági Térség államainak polgára. 
 Napi munkába járás: A lakóhely vagy tartózkodási hely és munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazása. 
 Hazautazás: A munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás. 
 Lakóhely: Annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik. 
 Tartózkodási hely: Annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – munkavégzés célból ideiglenesen tartózkodik. 
 Hosszú várakozás: Az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. A munkavállalóknak a költségtérítéses igénybevételével egyidejűleg nyilatkozniuk kell a lakóhelyükről és a tartózkodási helyükről, valamint arról, hogy ezek közül melyik címről járnak be a munkahelyükre. A nyilatkozatot a meghatározott melléklethez rögzíteni kell és, a többi ehhez a nyilatkozathoz kapcsolódó nyomtatvánnyal egyetemben a szervezeti egységnek az adóévet követő 5 naptári évig azt meg kell őriznie. Ezen adózás szempontjából fontos dokumentumokat az intézmény pénzügyi gazdálkodását segítő, intéző Közgazdasági Osztály őrzi a fent megadott időtartamban. Az intézmény a költségek kifizetéséhez szükséges iratokról, nyomtatványokról másolatot készít, és azokat zárt helyen kezelve őrzi az adóévet követő 5 naptári évig. A költségtérítés elszámolása vidékről történő napi munkába járás és hazautazás esetén a menetjegy és számla leadása ellenében történik meg az erre megadott nyomtatványon. 
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 Gépjárművel történő vidékről munkába járás esetén költségtérítés kizárólag csak akkor jár és adható, ha 

 a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés; 
 a munkavállaó munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; 
 ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha munkavállaó munkába járását az Mt. 294. §. (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-

, mostoha- és nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastárs) biztosítja; 
 a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénylő gyermeke van. 
 a mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt közösségi közlekedési járművet igénybe venni nem tudó munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is vidékről munkába járásnak lehet minősíteni. A térítés az Szja. 25. §. (2) bekezdés pont bb) alpontja szerinti összege, a munkába járás használata esetén – alapulvételével a munkában eltöltött napokra számolva, a munkahely és a lakóhely között közfogalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a meghatározott összeg került kifizetésre. Ennek a számszerűsége megegyezik a SZJA törvényben előírtakkal. 
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Mellékletek: 
1) Gépjármű igénylőlap és engedély hivatali gépjármű belföldi hivatali célú használatára. 
2) Kérelem hivatali célú gépjárműigénylés magáncélra. 
3) Felelősségvállalási nyilatkozat kulcsos rendszerben üzemeltetett hivatali gépjárművek igénybevételéhez. 
4) Nyilatkozat hivatali gépjármű kijelölt tárolási helyen kívüli tárolásához. 
5) Nyilvántartási jegyzék a használatban levő hivatali gépjárműről (vekről). 

6) Gépjármű egyedi törzslap. 
7) Üzemanyag kártya átadás-átvétel. 
8) Hivatali gépjárművek éves üzemanyag felhasználása. 
9) Éves gépjárműnapló 20…. 
10) Hivatali személygépjármű havi üzemanyag- és kilométer teljesítmény-összesítője. 
11) Személygépkocsi menetlevél. 
12) Kiküldetési ellenőrzési nyomvonal közalkalmazott saját gépjárművel történő utazása esetén. 
13) Ellenőrzési nyomvonal gépjárművek igénybevételéhez. 
14) Munkába járás ellenőrzési nyomvonal közalkalmazott saját gépjárművel történő utazása esetén. 
15) Gépkocsi átadási-átvételi jegyzőkönyv 

16) Kérelem (nyilatkozat) és engedély munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéshez. 
17) Összesítő gépkocsival történő munkába járásról. 
18) Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás nyomtatványa. 
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   ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………… 

 Siófok, ………………….év……………………..hó…………..nap 

 

        ……………………………………………. 
         gépjárművet igénylő 

 A kiküldetés és a gépjármű      A gépjármű használatát használatának szükségességét     engedélyezem: 
igazolom:     

 Siófok, 20……év………………….hónap………nap 

 

        ………………………………………….. 
         engedélyező 
 



Balatoni Regionális Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Melléklet: Kérelem hivatali célú gépjárműigénylés magáncélra. Kérelem hivatali célú gépjárműigénylés magáncélra 

 Kérelmező neve:…………………………………………………… 

 Születési helye, ideje:………………………………………………… Anyja neve:…………………………………………………………… 

 Kérem a hivatali gépjármű magáncélú használatának engedélyezését az alábbi indokok alapján: (részletes indoklás) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hivatali gépjármű magáncélú használatának időtartama: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Nyilatkozom, hogy a Szabályzatban foglalt feltételeket magamra nézve kötelezőnek ismerem el és annak előírásait betartom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a használat során felmerülő költségeket, illetve a hivatali gépjárműben esetlegesen keletkezett károkat a Szabályzatban foglaltak alapján megtérítem. 
 Kelt:………………………………………………………. 
 

       …………………………………………………….. 
           igénylő/kérelmező 

 A kérelem támogatását Térítésmentesen/Térítés ellenében ………………km futásteljesítmény-korlátozással engedélyezem: 
 

       ……………………………………………………… 

                              engedélyező  
 

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat kulcsos rendszerben üzemeltetett hivatali gépjárművek igénybevételéhez. Felelősségvállalási nyilatkozat kulcsos rendszerben üzemeltetett hivatali gépjárművek igénybevételéhez 

 

A……………………………………………………………………………………………………………..tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek vezetésére feljogosított munkavállalóként a közúti közlekedésről szóló – 1988. évi I. törvény 21.§ (1) bekezdésében, valamint a 21/A. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 
nyilatkozatot teszem. Alulírott kijelentem, hogy a BRTKK által részemre használatra átadott gépjárművel való közlekedés során, különösen a KRESZ: 
 a megengedett legnagyobb sebességre, 
 a vasúti átjáron való áthaladásra, 
 a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, 
 a járművel történő megállásra és várakozásra, 
 az autópálya leálló sávjának igénybevételére, 
 a külön jogszabályokban meghatározott pl: a termésezt védelmére, parkolási díj megfizetésére vonatkozó egyes előírásokat betartom, illetve az ezek megszegéséből eredő költségek, bírságok és károk megtérítéséért vállalom a felelősséget. 

 Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján szabályszegés esetén a kiszabott bírságot köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy a gépjárműben bekövetkezett esetleges kár esetén a Szabályzatban foglalt kártérítési felelősséggel tartozom. 
 A nyilatkozat érvényességéhez szükséges adatok: 
 A használatra feljogosított neve (szül helye és ideje): …………………………………………………… 

 A használatra feljogosított címe:……………………………………………………………………………. 
 A gépjármű vezetésére jogosító engedély száma és érvényességi ideje: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 Kelt: Siófok,……………………év…………………………….hónap…………..nap 

 

     

        ……………………………………………… 

            munkavállaló 



Balatoni Regionális Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A 

   Melléklet: Nyilatkozat hivatali gépjármű kijelölt tárolási helyen kívüli tárolásához. Nyilatkozat hivatali gépjármű kijelölt tárolási helyen kívüli tárolásához. 

 

 A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő gépjárművek vezetésére feljogosított munkavállalóként az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 A használatba átvett hivatali gépjármű kijelölt tárolási helyen munkaidőn túli elhelyezése a menetirányításban engedélyezett úton nem megoldható/indokolatlan többletfeladatot jelent, ezért alulírott gépjárművezető nyilatkozom, hogy a hivatali gépjárművet zárt helyen biztonságosan tárolom. Az ezen idő alatt bekövetkezett, a máshonnan meg nem térített károkért teljes anyagi felelősséget vállalok. Elvégzendő feladat megnevezése: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… A nyilatkozat érvényességéhez szükséges adatok: 
 A használatra feljogosított neve (szül helye és ideje): …………………………………………………… 

 A használatra feljogosított címe:……………………………………………………………………………. 
 A tárolás időtartama:………………………………………………. 
 A gépjármű forgalmi rendszáma:………………………………………….. 
 Kelt: Siófok,………...év……………………………hónap……………….nap 

 

       ………………………………………………… 

           munkavállaló 

 A gépjármű kijelölt tárolási helyétől eltérő helyen történő tárolását  engedélyezem/nem engedélyezem. 
 Kelt: Siófok,……….év……………………….hónap…………..nap 

  

       …………………………………………… 

        engedélyező 

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok, Fő tér 2/a Melléklet: Nyilvántartási jegyzék a használatban levő hivatali gépjárműről(vekről). 
 

 Nyilvántartási jegyzék a használatban levő hivatali gépjárműről(vekről). 
 Gépjármű típusa 

Forgalmi rendszám 

Forgalmi engedély száma 

Beszerzési érték 

Ráfordítási érték 

Üzembe helyezés éve 

Üzemeltetés módja 

Üzemeltetésért felelős  gépjárművezető 

Fogyasztás elszámolható 

norma 

(l/100km) 

Tárolás 

helye 

Egyéb 

adatok 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Menetlevél: Gépjármű egyedi törzslap. Gépjármű egyedi törzslap 1. Hatósági és Nyilvántartási adatok a) Forgalmi rendszám: 
 

b) Forgalmi engedély száma: c) Főkönyvi szám: d)- 

 

 2. Műszaki, forgalmazási adatok a) Gyártmány: b) Típus: c) Alvázszám: d) Motorszám: e) Teljesítmény: f) Hengerek száma: g) Hengerűrtartalom: h) Saját tömeg: i) Megengedett együttes tömeg: j) Szállítható személyek: k) Speciális rendeltetés, a felépítmény jellege: l) Igénybevétel jellege: m) Vezetési rendszer: 3. Állomány (beosztási hely) változási adatok 

 Átvétel kelte (év. hó, nap) 

Gépjárműállománnyal önállóan rendelkező 
szerv 

Kilométeróra- állás 

Okmány száma 

    Megjegyzések, hivatkozások: 
    

    

    4. Beszerzési-értékesítési adatok a) Beszerzés ideje: e) Értékesítés ideje: (Az 1., 2., és 4. rovatok adataiban bekövetkezett változások.) b) Vételár:  f) Eladási ár: c) Kilométeróra-állás: g) Kilométeróra-állás: d) Forgalomba helyezés ideje: h) Átvevő: 
5. Baleseti adatok 

Ideje Összes kár száma 

Kilométeróra Kárirat száma 

Megjegyzés 

     

     

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Üzemanyag kártya átadás-átvétel 
 

 

 Üzemanyag kártya átadás-átvétel. 
 

 A ………………………………………………………… forgalmi rendszámú hivatali 
 gépjármű ………………………………….sorszámú üzemanyagkártyája 

 ………………………..év……………………………….hó…………………..napján 

 átadásra került………………………………………………………………………..(nyomtatott betűvel) munkavállaló részére. 
 A munkavállaó tudomásul veszi, hogy az üzemanyagkártya szabályszerű használatáért 
fegyelmi- és anyagi felelősséggel, ezen belül a kártyával végrehajtott tranzakciókért a készpénzfelvétellel azonos mértékű, teljes kőrű anyagi felelősséggel tartozik. 
 

 Kelt: Siófok,…………év…………………………………..hónap…………..nap 

 

 

 

 …………………………………………..    …………………………………………….. 
               átadó            átvevő 

 

 

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok, Fő tér 2/a. 
 Hivatali gépjárművek éves üzemanyag felhasználása …………………….év 

 Rendszám: Üzemanyagnorma (1/100km): 
 Gépjármű típusa: 

 

Üzemanyag típusa: 
havi 

megtett  távolság (km) 

január február március április május június július augusz- 

tus 

szep- 

tember 

októ- 

ber 

novem- 

ber 

decem- 

ber 

havi tankolt üzemanyag mennyisége 

(L) 

            

norma szerinti mennyiség (L) 

            normához viszonyított eltérés (%) 

            

 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Éves gépjármű napló 

 Éves gépjárműnapló 2………………… 

 Rendszám: Típus: Alvázszám: Motorszám: Üzembe helyezés dátuma: Forgalmi engedély száma:    Érvényessége: Üzemanyag fogyasztás normája: Tartozékok:    Típus:    Beszerzés dátuma: 
 

 Nyári gumi: 
 Téli gumi: 
 Egyéb: 
        Akkumulátor: 
         Egyéb: A gépjárművön tárgyévben végrehajtott javítási, karbantartási munkák: Időpont:  Munka tárgya:   Szála összege: 
 Tartalékállományba helyezés ideje: Kiállítás dátuma:      ……………………………………….. 
              gépjármű koordinátor 

 A Gépjármű napló (lefűzendő) mellékletei: Forgalmi engedély fénymásolata,  
       menetlevelek, megrendelések másolatai
       (belső, külső), számlák másolatai  
       (szerviz, tartozék, tankolás, mosatás, 
       stb.), gépjármű átadás-átvétel jkv., 
       telephelyről eltérő tárolás engedélye. 
 A gépjármű fenti adataiban történő változás esetén új lapot kell kitölteni. 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Hivatali személygépjármű havi üzemanyag és kilométer teljesítményösszesítő 

 Hivatali személygépjármű havi üzemanyag és kilométer teljesítményösszesítő 1. Gépjármű rendszáma 

3. Gépjármű hengerűrtartalma 

 

5. Alkalmazott norma: 

 2. Gépjármű gyártmánya 4. Gépjármű üzemanyag 

 6. Tankoló kártya száma: 
 

 Választani 
  

N
a

p
o

k
 

A menetlevél száma 

 

Tankolt üzemanyag mennyisége (L) 

 

Tankolt üzemanyag egységára 

(Ft/L) 

Napi 

megtett kilométer összesen 

Szervíz  

 Megjegyzés 
Km göngyölítve 

Esedékes és végrehajtott Kilométer óra állás (nyitó) 0   

1     0   

2     0   

3     0   

4     0   

5     0   

6     0   

7     0   

8     0   

9     0   

10     0   

11     0   

12     0   

13     0   

14     0   

15     0   

16     0   

17     0   

18     0   

19     0   

20     0   

21     0   

22     0   

23     0   

24     0   

25     0   

26     0   

27     0   

28     0   

29     0   

30     0   

31     0   Kilométeróra állás (záró)   Norma szerinti tankolható üa. Összesen: 0,00  0   0 7.  Gépjármű átlag fogyasztása                         Norma eltérés  
             %-ban/L-ben 

8. A fogyasztási normát …………………………………………., év…………..hó………….nap                      -------------------------------------------------------- 

         gépjármű elszámolást végző dolgozó 

 Ellenőrizte:……………………………………………………… 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

8600 Siófok, Fő tér 2/A. 
Melléklet: Személygépkocsi menetlevél 

 



 

 Ellenőrzési nyomvonal 
 

 Kiküldetési ellenőrzési nyomvonal közalkalmazott saját gépjárművel történő utazása esetén 

 

 Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

 

 

   Siófok, 2019. augusztus 15. 

 

        Készítette: 
 

            

          Laki Judit 

           igazgató 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamat lépései előkészítés lépései felelősségi szintek folyamat eredményeként 
keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja 

jóváhagyó jóváhagyás módja 

1 kiküldetés elrendelése 

 

szükséges  
dokumen-

tunmok összeállítása. (meghívók, 

tanfolyam jelentkezés, szerződés) 

az intézmény-vezető által megbízott személy, a kiküldetés 
alanya 

 intézmény-vezető 

 

fedezet-vizsgálat  

 intézmény-vezető 

 engedé- lyezés 

 

 kiküldtetést engedélyező 
dokumentum 

 

2  

 Utazás  gépjármű igénybe- vételével 
gépjármű igénybevétel esetén a szükséges 
nyomtat-ványok előkészítése (útnyilván- tartó) 

 

 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 

 intézmény-vezető 

 

 aláírás, pecsét, dátum 

 

 intézmény-vezető 

 engedé- lyezés 

 

 

 engedélyezett nyomtatványok 

3  Utazási költség elszámolása 

 kiküldetési rendelvény 

intézmény- vezető által megbízott személy 

 intézmény-vezető 

 aláírás, pecsét, dátum 

 intézmény-vezető 

 engedé- lyezés 

 

 engedélyezett nyomtatványok 

4 Utazási költség kifizetése 

 

kiküldetési rendelvény, utalványozó 

intézmény- vezető által megbízott személy, pénzügyi  és 
jogi jóváhagyás önkor- mányzat részéről 

 

intézmény-vezető, pénzügyi  és 
jogi jóváhagyás 

 

 

aláírás, pecsét, dátum 

intézmény-vezető, 
 pénzügyi  és jogi jóváhagyás önkor- mányzat részéről 

kifizetés engedélyezés 

kiküldetési nyomtatványok, utalványozó 



Ellenőrzési nyomvonal 

 

 Kiküldetési ellenőrzési nyomvonal hivatali gépjármű intézményi célból történő használata esetén 

 

 Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

 

 Siófok, 2019. augusztus 15. 

 

     Készítette: 
 

            

         Laki Judit  

          igazgató 

 

 



 

 folyamat lépései előkészítés lépései felelősségi szintek folyamat eredményeként 
keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja jóváhagyó jóváhagyás módja 

 

 

1 

Gépjármű 

(vek) műszaki megfelelős- ségének biztosítása 

(folyamatosan) 

 

gépjárművek 

rendszeres vizsgálatának  és szervízelésének követése, megvalósítása 

 az intézmény-vezető által megbízott személy 

 

 

 intézmény-vezető 

gépjármű szerviz könyvek 
kontrollja, felülvizsgálatok, vizsgáztatások előrejelzése 

 

 

 intézmény-vezető 

 szervízelés engedélyezése, jóváhagyása 

 

 

szerviz munkalap, vizsgáztatás 

dokumentumai 

 

 

 

 

2 

 

Gépjármű 

(vek) vezetői megfelőssé-gének ellenőrzése 

(folyamatosan) 

 

gépjármű vezetők jogosítványának és a gépjármű vezetéséhez  szükséges kategória megfelős-ségének ellenőrzése 

 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 

 intézmény-vezető 

 vezetői engedély érvényessége, gépjármű vezetői  kategória 

 

 intézmény-vezető 

 

 gépjármű használat engedélyezése 

 

 

 gépjármű és gépjármű vezető használat engedélye (menetlevél) 

 

 

 

3 

Gépjármű 
(vek) vezetői engedélyek kiadása, vezetői megfelelős- ségének ellenőrzése 

 gépjármű vezető (k) érvényes jogosítványának ellenőrzése 

 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 intézmény-vezető 

 vezetői engedély érvényessége, gépjármű vezetői  kategória 

 intézmény-vezető 

 gépjármű használat engedélyezése 

 

 gépjármű és gépjármű vezető használat engedélye (menetlevél) 

 

 

4 

Gépjármű (vek)kötelező és 

CASCO biztosításának ellenőrzése 

kötelező és 
Casco biztosítások megkötése, ütemezés 

szerinti 

intézmény- vezető által megbízott személy, 
 

 

intézmény-vezető, 
 pénzügyi és jogi jóváhagyó 

 

gépjármű biztosítási nyilvántartásának vezetése, havonkénti ellenőrzése 

intézmény-vezető, 
 pénzügyi és jogi jóváhagyó önkor- 

biztosítási szerződés díjtétel rendezése, szerzödéskötés 

biztosítási és kötelező szerződés, díjfizetés összesítő 



 

kifizetésének ellenőrzése, szerződések újra kötésének biztosítása 

Siófok Város Önkormányzat  megfelelő osztályának munkatársa  
önkor- mányzat részéről mányzat részéről 

 

 

5. 

 

 Menetlevél ellenőrzése 

(folyamatosan) 

gépjármű vezető(k) által vezetett 
menetlevelek ellenőrzése a gépjármű leadását követően 

 gépjármű vezető (k) 

intézmény-vezető, 
 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 menetlevél km, dátumok, aláírások, vezetésre jogosító 
dokumentumok áttekintése,  

 intézmény-vezető, 
 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 

betelt menetlevél tömbök lezárása 

 

 lezárt menetlevél tömb 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 Menetlevél ellenőrzése 

(folyamatosan) 

 

 gépjármű vezető(k) által 
vezetett 

menetlevelek kiadása, a 
menetlevelek ellenőrzése a gépjármű tárolóhelyre történő leállítását követően 

 

 

 

 

 

 gépjármű vezető (k) 

 

 intézmény-vezető, 
 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

menetlevél km, dátumok, aláírások, vezetésre jogosító 
dokumentumok áttekintése, gépjármű (vek) állapotának felmérése, külső sérülések feljegyzése, nyomonkövetése 

 

 

 intézmény-vezető, 
 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 

 

 

betelt menetlevél tömbök lezárása 

 

 

 lezárt menetlevél tömb 

 

 

 

7. 

 

 Üzemanyag kártyák  jelentése 

 

 negyedévente kötelező jelentés készítése 

 

 intézmény- vezető által megbízott személy 

 

 

intézmény-vezető 

 

üzemanyag kártyák nyilvántartása, vásárlások összevetése menetlevél, 
megtett km üzemanyag szükségletével 

 

 intézmény-vezető 

 

 

 negyedéves jelentés készítése 

 

 üzemanyag kártya felhasználás összesítő, gépjármű költség-kimutatás 

 

 

 

 gépjármű (vek) üzemanyagfel-  

havonta a gépjármű   intézmény- vezető által  

 

 

Nyilvántartás vezetése alapján a kiugróan eltérő  

 

 

Félévente jelentés az  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 használásának ellenőrzése 

 

 átlagfogyasz- tásának meghatározása, és dokumentálása 

 

 megbízott személy 

 

 

 intézmény-vezető 

 

fogyasztási adatok esetén a gépkocsi műszaki állapotának ellenőrzése, gépkocsi használati szokások vezetéstechnikai ellenőrzése 

 

 intézmény-vezető 

 

 intézmény-vezetőnek havi és féléves átlagfogyasztás, és üzemanyag felhasználási mennyiségek 

 üzemanyag felhasználási kimutatás 



 

 Ellenőrzési nyomvonal 
 

 Munkába járás ellenőrzési nyomvonal személygépkocsi esetében 

 

 Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

 

 

   Siófok, 2019. augusztus 15. 

 

       Készítette: 
 

           Laki Judit 

                        igazgató 

 

 

 



 

 folyamat lépései előkészítés lépései felelősségi szintek folyamat eredményeként 
keletkezett 

dokumentum 

feladatgazda ellenőrző ellenőrzés módja 

jóváhagyó jóváhagyás módja 

1  munkavállaló kérelem/ 

nyilatkozat indoklással benyújtása gépjárművel 
 

 

 szükséges  kérelem kitöltése, 

menetrend  ellenőrzés a döntés előtt, szociális 
indokok 

(kisgyermek)  

figyelmebe- vételével  

 az intézmény-vezető által megbízott személy és a kérelmező 

 

 intézmény-vezető 

 

 

 aláírás 

 

 intézmény-vezető 

 engedé- lyezés, aláírás 

 

 kérelem, 

 engedélyező 
dokumentum, 

 

2  Munkavállaló munkába járás gépjárművel igazoló okmányok benyújtása 

 

 szükséges 
nyomtat-ványok előkészítése, okmányok előkészítése 

 

 intézmény- vezető által megbízott személy, önkormányzat 

ezzel a feladatkörrel megbízott személy 

 

 

 intézmény-vezető, Önkormányzat 

ezzel a 

feladattal  megbízott munkatársa 

 

 

 aláírás, pecsét, dátum 

 

 intézmény-vezető, pénzügyi  és jogi jóváhagyás önkor- mányzat részéről 

 

 engedé- lyezés, aláírás, pecsét 
 

 

 engedélyezett nyomtatványok, elszámoláshoz szükséges okmányok másolati példányai 
3  Utazási költség elszámolása összesített nyomtatványon 

 nyomtatvány kitöltése 

intézmény- vezető által megbízott személy, önkormányzat 

ezzel a feladatkörrel megbízott személy 

 intézmény-vezető, Önkormányzat 

ezzel a 

feladattal  megbízott munkatársa  

 aláírás, pecsét, dátum 

 intézmény-vezető 

 

 engedé- lyezés, aláírás, pecsét 
 

 

 engedélyezett nyomtatványok 

 

4  Utazási költség kifizetése 

 utalványozó, 

 intézmény- vezető által intézmény-vezető, Önkormányzat 

aláírás, pecsét, dátum 

 intézmény-vezető,  kifizetés engedélyezés 

 nyomtatványok, utalványozó 



 

  

 

 

 

 

 

 összesítő nyomtatvány 

megbízott személy, pénzügyi  és 
jogi jóváhagyás önkor- mányzat részéről 

 

ezzel a 

feladattal  megbízott munkatársa 

pénzügyi  és jogi jóváhagyás önkor- mányzat részéről 



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Gépkocsi átadási-átvételi jegyzőkönyv 

 Gépjármű átadási-átvételi jegyzőkönyv 

 Rendszám: Alvázszám: Gyártmány, típus: Motorszám: 
 Átadás Visszavét Érvényes forgalmi engedély:   1 darab indítókulcs készlet:   Felszereltség/felszerelés:   1. tűzoltó készülék   2. gyári szerszámkészlet emelővel:   

3. mobiltelefon-kihangosító készlet:   Tartozékok:   1. elakadásjelző:   2. elsősegély doboz:   3. láthatósági mellény(ek):   4. gumiszőnyeg garnitúra:   5. hólánc:   6. légterelő:   7. tetőcsomagtartó:   8. egyéb:   Gumik állapota (megfelelő: M):   Gumik típusa (téli: T, nyári: NY):   

   Tisztaság (megfelelő: M Tiszítást igényel: T) 

  Külső:   Belső:   Kilométeróra állása (km):   Sérülések (hibák) felsorolása:   (Pótlap használható):   Kelt: ……………..20………………………..   Tudomásul veszem, hogy az átvett eszközökért a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint felelősséggel tartozom. 
  …………………………………… 

 ………………………………… 

 átadó átvevő Átvevő vezetői engedély száma: ………………………………………… 

  Visszavétel:   A gépkocsit a visszavétel rovatban leírtak szerint visszaadtam, 
visszavettem: 

  

Kelt:…………………20……………………….   

   

 

 

 ……………………………………..  ………………………….. 
 átadó átvevő 

 

 








