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Aszabályzathaíálya kiterjed azintézmény tulajdonában lévő, - és a szervezet érdekében haszrrált
- gépjárművekre, azok vezetőire, valamint azüzemeltetésében résztvevő, aztirányító és ellenőrző
személyekre.

Azintézményfeladatainak ellátása érdekébena következő gépjárművek üzemelnek:
intézményihasznáIatú személygépkocsi k,
anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra vegyes haszrrálatú gépjármű.
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A gépjárművek az intézménynélellátandó feladatai

a következők:

Személyszállitás
hivatali ügyintézés,

-Jo' i ntézménYekbe szál l ítás,
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eszközbeszerzés,
gy ő gy ászati termékek eszközök
- egyéb beszerzési feladatok
Módszertani ellenőrzések

Az

beszerzése

intézményihasználatú személygépkocsik gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos)

rendszerben működnek.

A gépjármű használatának engedélyezése

A

gépjárnrűveket az intézményvezető megbízása alapján a megbízásban szereplő személyek,
illetve munkakört betöltő szemé|yek használhatják
A kulcsos gépkocsi vezetésére vonatkozó, névre szóló errgedély annak a dolgozónak adlrató, aki
legalább két éve ,,B" kategóriájú, érvényesvezetői engedéllyel rendelkezik.
Az engedélyt be kell vonni, ha tudomásra jut, hogy az engedéllyel rendelkező a gépkocsi vezetését
en gedél l ye l nem rende l kező személynek áten gedte.
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a feladat ellátása más eszközzel,

összhangban van-e,

más formában nem takarékosabb-e.

gépjánnű használatára engedély csak akkor adható ki, ha az utazás, illetve szállítás

közh asznál atú közl eked ési eszkőzzel gazdaságtal an, vagy

n

em me
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ldható.
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Az

intézménytulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással
kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása az intézmény vezetője által megbízott
személy feladata.
A személyszállítő gépjárművek küllöldi útra történő igénybevételétaz intézrnényvezető jogosult
engedélyezni,

A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos nyomtatványok
Az intézmény gépj árm

A

űve i csak menetl evé l l el közlekedhetn ek.

gépjárművek, il|etve gépjárművezetők menetokmánnyal (rnenetlevéllel,) való e|látásáről az
ügyintéző gondoskod i k.
A gépjárművek használaíához alkalmazandő - szabványnyomtatvány - menetokmányok:
- intézményihasználatú személygépkocsi, kisbusz:
D. Gépjármű 36, sz. (Személygépkocsi merretlevél)

A

nrenetleveleket használat esetén kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett
utat, az indulás és érkezésidőpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető

aláírásával igazolja.
A menetleveleken javítást csakáthúzással, valamint ajavítástvégző aláírásával lehet végrehajtani.
A menetlevelek vezetését,valamint azok adatait az űgyintéző köteles szúrópróbaszerűen
ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörléntét a menetlevélen fel kelljegyezni.
A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kellvezetni. A feIhasználtvagy
rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkoző szabályok szerirrt kell
megőrizni. A menetlevelek megőrzéséértaz ügyintéző felelős.

A gépjármű forgalomban való részvételénekalapfeltételei
A gépjármű a közúti forgalomban csak menetlevéllel, valamint érvényes forgalmi engedéllyel, a

szükséges kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazolő okmánnyal vehet részt.
A gép.|árművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
rnűszaki állapotáról aziníézményvezető által megbízott karbantaftó köteles gondoskodni.

A

gépj á rm űv ezető gépj á rm ű üzem eltetéssel ka pcsolatos feladata i

A gépjármű vezetője köteles:

Irrdulás előtt ellenőrizni, lrogy a gépjárműben vannak e a szükséges okmányok:
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forgalrrri engedély

biztosítás okirata
környezetvédelmi igazolő lap (zöld kártya)
aznapra szóló menetlevél
gépjárművek
biztonsági berendezésérrekműszaki állapotáró| és működéséről a gépjármű
A
vezetőjének minden esetben meg kell győződnie.
Ellenőriznie kell továbbá a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ e\őírásainak való
megfelelését.
Télen a gépjárművezető feladatai kiegészülnek a té|i útviszonyokhoz igazodó, biztonságos
közlekedés feltételei biztosításához szükséges feladatokkal:
- hólánc meglététellenőrizni, szükség szerint azt a kerekekre felhelyezni,

a fagyálló folyadékot ellenőrizni.

A

gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérniea gépjármű
ztonsági berendezése i nek rende ltetésszerű, zav at1"alan működését.
Az űzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észleléseesetén a jármű állagának megóvása,
valamint a közlekedés biztonsága érdekében -haa gépjárművezető ahibát megszüntetni nem tudja
- a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni vagy szállítani a telephelyre, illetve a hiba
megszüntetése érdekében segítséget kell kérni a legközelebbi szerviztől, vagy az autóklub javító
szolgá|attól.
Az észlelt, de nem javított hibát a menet|evélen fel kell tüntetni az ,,Űzemben tartó neve és címe"
alatti üres részen.
A kilométer számlálő meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot
jelző km. tábla) a menetlevélre fel kelljegyezni.
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A

gépjárművek üzemeltetése, használata sorárr bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről

jegyzőkönyvet
je

kell

készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért
az űgyintéző felelős. A

gyző könyvben fogl altak al apj árr az intézményv ezető dönt a kártérítésmértékéről.

A

gépj á rm űv ezető feladata i rend kívü li

h

elyzetekben

Amennyiben:
a gépjárművet feltörik,
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kár keletkezik,

a gépjárművet ellopják,
vagy egyéb, nem szokványos eset törlénik.
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v ezeíőj énél, i l l etve
t hal adékta l an u l j e l ente ni az intézmény
olyan intézkedéseket tenni, ami adott helyzetben tőle elvárható, és amellyel a további károk
megelőzhetőek.

A karbantartó gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai
Ko'l'

"';onaoskodn i a gépjármű tisztántartásáról,
folyarnatosan figyelemmel kell kísérniea dokumentumok

-

kivéve a menetlevél -

;,Jfi fi T,?;Jáíi"jil;:fi ;ff ffi :ilT:;##:iilffi *"1t1,#lT"i5#ijffi:,.11,*",,
nagyobb javításoknál a gépjármű szervizeltetéséről - engedély alapján - gondoskodni,
a nyári-téli gumik cseréjérőlgondoskodni,

A gépjárművek tárolása

4

Az intézményi haszná|atú gépjárműveket az intézménytelephelyein kell tárolni. Amennyiben a
gépjármű vezetője írásbarr nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik kivételes esetben - az intézményvezető írásban engedélyezheti a gépkocsi szervezeten kívüli

tárolását.

A gépkocsinak a szervezeten kívü|i tárolása nem okozhat többletkiadást.

KISBUSZ

Az

ÜznunrrETESE

intézményüzemeltetésében lévő autóbusz hivatalos

felhasználásáí az intézményvezető

en ged

és nem hivatalos célra történő

ély ezi,

üzBuaNyAG ELLÁrÁs, BLSzÁMoLÁs

A

gépjárnrűvek üzemanyag fogyasztási normáinak, va|amint az űzemanyag felhasználás
ellenértékének(továbbiakban: üzenranyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:
- A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítésélreza gépkocsikat tele tankkal kel| a kulcsos
gépkocsit lrasználó személy részéreátadni, és ugyancsak teli tankkal ke|| részükről a
gépkocsikat leadni, visszaadni.

-

Üzemanyag csak azintézményMOL kártyájával vásárolható, illetve azintézménynevére
szóló számla alapján számollrató el.

-

A kulcsos gépkocsik üzemanyag költségeivel

a számlák alapján az ij'gyintéző számol el.

Jelen szabályzat2020.január 01. lép életbe.

Budapest, 20 l 9. december2}.

Beszterczev András
intézményvezető
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l. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
G ép kocsi átadása-átvétele

Forgalmi rendszám:
Típus:
Átadás időpontja:
Visszavétel időpontja : ................

A fenti rendszámú gépkocsi azalábbitartozékokkal került
Megnevezés

átadásra, illetve átvételre:

Induláskor

kezéskor

Tele tank
Forgalmi engedély
Pótkerék
Emelő
Mentő|áda

Tartalék izzőkészlet
vontatókötél
Elakadás jelző
Rádió működik - nem működik
Rádió antenna
Telefon antenna
Kerékarrya kulcs

Gyerlyakulcs
csavarhúzó

Induláskor:

átadő:

átvevő:

Érkezéskor:átadő:

átvevő:

A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett
adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázsmesternek).

személy veszi, illetve

Az átadás-átvételkor az átyételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon ,,X"-el
jelölni kell. Hiányosan felszere|t gépkocsi nem adható ki.
A megiegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni.
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2. számű rne|léklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Gépkocsi igénylés
(

személy) részére.

Személygépkocsi igénylésidőtartama: ........,...... év .................,, hó ......... naptól
év ................... hó ......,.. napig

'-

|ndulás

helye:

időponda:

A személygépkocsit:
i

gényelem/i gényelj ük.

....,.. óra.

a.) gépkocsivezetővel n
b.) gépkocsivezető nélkül

!

Útvonal:....

Az utazás célja:
A gépkocsival utaznak:

,.............,,..., 20

igénylő aláírása

A fenti időpontra

és személy(ek)nek igényelt személygépkocsit

- biztosítom,
: a személygépkocsi forgalmi

:
-

rendszáma:

gépkocsivezető neve:

nem biztosítorrr

Budapest, 20..................

aláírás

_

