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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII. törvény / megfelelően 
a saját gépjármű hivatalos célú használatának szabályozása. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Győri AC valamennyi alkalmazottjára és 
tagjára. 
2. Személyi tulajdonú az a személygépkocsi, amely a magánszemély 
(munkavállaló, tag) vagy házastársa tulajdonát képezi. Más a Ptk., illetve az Mt. 
szerinti hozzátartozó tulajdonában lévő személygépkocsi nem tekintendő saját 
tulajdonúnak. 
3. Hivatali célból történik a személygépkocsi használata, ha a munkavállaló, tag 
személygépkocsiját a munkaviszonyával, sporttevékenységgel összefüggő 
feladatainak ellátásához használja. 

  

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

A saját gépjármű hivatalos célú használata 

1. A munkavállaló, tag saját vagy házastársa tulajdonában lévő 
személygépkocsijának hivatalos célra történő igénybevételére, érvényes 
kötelező biztosítás megléte esetén, költségtérítés utólagos elszámolással az 
alábbiak szerint fizethető: 

a) A rendszeres használat esetén (megállapodás alapján engedélyezett 
km keret) maximum a 2. pontban rögzített kilométer-keret erejéig, illetve 
havonta több út megtétele esetén szigorú sorszámozású, belföldi 
kiküldetési rendelvény és költségelszámolás vagy elektronikus utazási 
rendelvény (mely formailag és tartalmilag meg kell feleljen a jogszabályi 
előírásoknak) kitöltése mellett; 

b) Eseti jelleggel a szigorú sorszámozású, belföldi kiküldetési rendelvény 
és költségelszámolás vagy elektronikus utazási rendelvény kitöltése 
alapján. 

2. A saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a költségtérítés fizetését az 
elnök engedélyezi. 

3. A költségtérítés legfeljebb az alábbi kilométer keretekben engedélyezhető: 

- Győr teljes területén történő használatra  havi 500 km 

- Megyei, vagy ennél nagyobb területre kiterjedő 
használat esetén  havi 2000 km 

4. A Győri AC munkavállalóinak, tagjainak a saját tulajdonú személygépkocsi 
használatakor írásban történő megállapodás (1. sz. melléklet) alapján kell 
rögzíteni a költségtérítés mértékét. Az adóévre szóló megállapodásnak 
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tartalmaznia kell a költségtérítést igénylő nevét, munkakörét, a saját tulajdonú 
gépjármű adatait (forgalmi rendszám, típus, hengerűrtartalom, üzemanyag 
fajtája, oktánszáma, kötelező biztosítás száma), valamint az Elnöknek és a 
munkavállalónak, tagnak az aláírását.  

A megállapodás eredeti példányát, valamint a munkavállaló, tag jogosítványát, 
a gépjármű forgalmi engedélyét, továbbá a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás kötvényének másolatát a díj befizetését igazoló csekk 
másolatával együtt át kell adni a klub pénztáros - asszisztens részére. 

5. Amennyiben a munkavállaló, tag a saját tulajdonú személygépkocsi 
vonatkozásában nem rendelkezik érvényes CASCO biztosítással, 
kárfelelősségi nyilatkozat kitöltése kötelező (2. sz. melléklet). 

6. Saját gépjármű hivatalos célra történő rendszeres igénybevétele esetén a 
munkavállalónak, tagnak a „Kiküldetési rendelvény” elnevezésű nyomtatványt 
kell kitöltenie. 

7. A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos használatáért fizethető 
költségtérítés mértéke: 

a) Üzemanyag költség az ADÓHATÓSÁG által közzétett üzemanyagár, 
valamint a 60/1992. (IV. 1.) sz. Kormányrendeletben meghatározott 
alapnorma-átalány mértékének alapulvételével számított költség: 

Benzinüzemű gépjárműmotor hengerűrtartalma szerint: 

- 1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer 
- 1001-1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer 
- 1501-2000 cm3 -ig 9,5 liter/100 kilométer 
-  2001-3000 cm3 –ig 11,4 liter/100 kilométer 
- 3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer 

Gázolajüzemű gépjárműmotor hengerűrtartalma szerint: 

- 1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer 
- 1501-2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer 
- 2001-3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer 
- 3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer 

  

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi 
alapnorma-átalány mértéke - az a.) pont alapján liter/100 kilométerben 
meghatározott alapnorma érték - továbbá  

- Cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) 
értékű, 

- Földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű 

módosító tényező szorzataként kell megállapítani. 

 
b) Általános személygépjármű normaköltség - amely magában foglalja a 

személygépjármű fenntartási, javítási, felújítási, biztosítási, stb. 
költségeit – mértéke, eltérő szabályozás hiányában, bruttó 9,00 Ft/km. 
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8. A saját gépjármű használatáért költségtérítés kiküldetési rendelvény alapján a 
II.5.–II.7. pontokban előírtak mellett fizethető. A költségtérítés a hatályos 
jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint számolható el. 
A költségtérítés engedélyezése az elnök hatásköre. 
A kiküldetési rendelvény, valamint a megállapodás helyességéért az azt 
kiállító munkavállaló, tag a felelős. 

9. A munkavállaló, tag saját tulajdonában (használatában) lévő személygépkocsi 
hivatalos célú külföldi kiküldetésre történő igénybevétele az érvényben lévő 
jogszabályok szerint történhet. 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás 2015. augusztus 1-jén  lép hatályba.  
 
Mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Megállapodás saját gépjármű hivatalos célú használatáról 
2. sz. melléklet: Munkavállalói kárfelelősségi nyilatkozat 
 

Klement Tibor 
elnök 
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1. sz. melléklet 
1 Munkáltató, Megbízó: Győri Atlétikai Club 9024 
Győr, Kálvária u. 4-10. 2  

3  

4 MEGÁLLAPODÁS 

saját gépjármű hivatalos célú 

r e n d s z e r e s 

használatáról 

 

1.) Alulírott: …………………………….  Munkakör : …………………………………   

vállalja, hogy a  …………………  forgalmi rendszámú*  ……………fajtájú** 

…………………  típusú gépjárművét a klub alaptevékenységéhez tartozó feladatainak 

ellátásához rendszeresen használja.   

CASCO kötvény száma: ………………………. 

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvény száma: ………………… 

 

2.) Munkavállaló, tag hozzájárul, hogy az 1. pontban felsorolt adatokat igazoló 

dokumentumokról a munkáltató képviselője másolatot készítsen és azokat a 

bizonylatőrzési szabályok szerint megőrizze. 

 

3.) A munkavállaló, tag kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszeresen ismétlődő hivatalos 

feladatok elvégzésére Magyarország területén havi útnyilvántartás alapján saját 

gépjárművét térítés ellenében használja. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a meghatározott 

földrajzi területeken történő közforgalmú közlekedési eszközök hivatalos 

igénybevételéhez költségtérítés csak indokolt esetben (pl.: gépjármű meghibásodása, 

költségtakarékosság) számolható el. 

 

4.) Az engedélyező kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló, tag részére a saját 

gépjármű hivatalos célú használatáért költségtérítést fizet, amelynek havi összegét a 

tárgyhót követő hónap 10-ig munkabérrel, megbízási díjjal együtt - utólag - a 

munkavállaló, tag részére kifizeti. 

 

5.)  A munkavállaló, tag útnyilvántartás vezetésére kötelezett. 

 

6.) Munkavállaló, tag kötelezettséget vállal arra, hogy a dologi, vagy személyi sérüléssel járó 

baleset esetén köteles a KRESZ előírásainak megfelelő esetekben rendőrségi helyszínelést 

kérni, valamint arra, hogy a saját gépjármű hivatalos használatát engedélyező munkáltatói 

jogkörgyakorlónak az eseményt a rendőri intézkedés megtörténtére, vagy mellőzésére 

tekintet nélkül a helyszínről bejelenti, amennyiben erre alkalmas állapotban van. 

 

7.) A megállapodás adataiban bekövetkező bármely változás esetén jelen megállapodás 

hatályát veszti.  

 

8.) A megállapodás mind a munkáltató, mind a munkavállaló, tag részéről azonnali hatállyal 

felmondható,  de a felek közös megegyezéssel felmondási időben is megállapodhatnak. 

 

   

Kelt: Győr, 2015 …………. hó……..  nap 

 

P. H. 

 

 

……………………………… …………………………………………. 

Munkáltató Munkavállaló 
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2. sz. melléklet 
 

5 Győri Atlétikai Club 6  

 

 

Munkavállalói, tagi  kárfelelősségi nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott: ………………………   (munkaköre: ……………) bejelentem, hogy a saját 

gépjárműként általam használt ……………forgalmi rendszámú* …………………. típusú 

gépjárműre érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezem. 

 

Bejelentésemmel összefüggésben vállalom, hogy amennyiben a gépjárműben a klub 

alaptevékenységéhez tartozó feladataim ellátása során a Győri Atlétikai Club. (9024 Győr, 

Kálvária u. 4-10) mint munkáltató jogosult vezetője által kiküldetési utasítással elrendelt 

hivatalos célú használata során saját hibás kár keletkezik, azt magam, saját erőforrásaimból 

rendezem. Az így keletkezett kárt sem közvetlenül, sem utólag, peres úton nem hárítom át a 

Győri Atlétikai Club-ra. 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Győr,  2015. év ……………   hó ….. nap. 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 / munkavállaló, tag / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt:  

  

1. tanú: 2. tanú: 

  

Neve: Neve: 

Lakcíme: Lakcíme: 

Szig. száma: Szig. száma: 

Aláírása:………………………………… Aláírása:………………………………… 

 

 

 

 

 


