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Előterjesztés 

 
A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 

felülvizsgálatáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 11-én tartott ülésén 
az 99/2014.(XI.11.) számú határozatával elfogadta a tulajdonában lévő, gépjárművek 
használatának szabályait rögzítő szabályzatot. A szabályzat legutoljára 2020. május 5. napjával 
került módosításra Biatorbágy Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének közös 
utasításával. 
A 2020. évi belső ellenőrzés során bizonyos hiányosságok (jelentés 4. oldala) kerültek feltárásra 
a gépjárműhasználati szabályzat tekintetében, melyeket a képviselő-testület a 306/2021.(XI.25.) 
határozatában kérte, hogy kerüljenek pótlásra, átvezetésre. A 2022. évi belső ellenőrzési terv 
ennek figyelembevételével lett kialakítva, egyik ellenőrzési pontként került megjelölésre az 
Önkormányzati gépjárműhasználat utóellenőrzése.  
A 2020. évi belső ellenőri jelentésben tett észrevételek a gépjármű szabályzaton átvezetésre 
kerültek, az új szabályzat 2022. július 1-én lépett hatályba. 
Október hónapban a belső ellenőri utóellenőrzés megtörtént, a fent megjelölt testületi 
határozatnak megfelelően, az erről készült jelentés az előterjesztés melléklete. A jelentés rögzíti, 
hogy a 2020. évi belső ellenőri jelentésben megállapított hiányosságok a 2022. július 1-én 
hatályba lépő szabályzatban átvezetésre, módosításra kerültek, a szabályzat tartalma megfelelő, 
valamint a gépjármű használati szabályzat alkalmazása a gyakorlatban is megfelelő. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozza meg 
döntését! 

 
 

Biatorbágy, 2022. november 13. 
                                                                              Tisztelettel: 
  
 Tarjáni István s.k. 
                                                                                                         polgármester   
 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (XI. 24.) határozata 

 
 

A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 
felülvizsgálatáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a gépjárművek igénybevételének 
és használatának rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálatáról és a szabályzat rendelkezéseinek 
alkalmazásáról szóló belső ellenőri ellenőrzésről készült jelentést. 
 

A belső ellenőri ellenőrzési összefoglaló a határozat melléklete. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság  
 



















 

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 
 
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: 
 

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása. 
b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.  
c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése. 
d) A tervezett feladatok felsorolása: 
 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés célja, 

módszerei, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított 
kockázati tényezők 
(a kockázatelemzési 

dokumentum 
vonatkozó pontjai) 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 
Bizonyosságot adó tevékenység: 

1. 

Az Önkormányzat 2021. évi 
normatíva elszámolás 

ellenőrzése a köznevelési 
intézményben. 

 

 
Célja: annak 

megállapítása volt, hogy 
az Önkormányzat a 2021. 

évi állami támogatások 
elszámolásához nyújtott 

létszámadatai a 
jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek-e. 
 

Módszerei: Normatíva 
elszámolást alátámasztó 
dokumentumok tételes 

ellenőrzése. 
 

Időszak: 2021. év 

3. számú Téma, 113 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
pénzügyi 
ellenőrzés 

Biatorbágyi 
Benedek Elek 

Óvoda, 
Biatorbágyi 
Gólyafészek 
Bölcsőde, 
valamint 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat az 

étkeztetés 
vonatkozásában. 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
január- 
február. 

 
 

10 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 



 

2. 

Vagyonvédelem területén a 
leltározási és selejtezési 
szabályzatban foglaltak 
betartásának ellenőrzése 

az új vonalkódos 
leltározási rendszer 

bevezetésének fényében. 

 
Célja: annak értékelése, 
hogy a vagyonvédelmi 

tevékenység részeként a 
vizsgált időszakban a 

leltározás és a selejtezés a 
saját szabályzati előírásuk 

és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelőn 

történt-e, az új 
vonalkódos leltározás 

bevezetése a jogszabályi 
előírásoknak megfelelt-e, 

valamennyi 
önkormányzati vagyon 

számbavétele és 
egyeztetése megtörtént-e. 

 
Módszerei: adatbekérés, 

dokumentumelemzés, 
interjúkészítés. 

 
Időszak: 2021-2022. év 

 

14. számú Téma, 88 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
szabályszerűségi. 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat, 

Biatorbágyi 
Polgármesteri 

Hivatal 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
október 
hónap. 

 
 

10 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 

3. 

 
Önkormányzati 

vagyongazdálkodás 
szabályszerűségének 

ellenőrzése 

 
Célja: annak értékelése, 

hogy a 
vagyongazdálkodási 
tevékenység, annak 
szervezeti keretei 

szabályozottak-e, az 
önkormányzati 

vagyongazdálkodás 
törvényességét, 

szabályszerűségét 

11. számú Téma, 101 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
szabályszerűségi. 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat, 

Biatorbágyi 
Polgármesteri 

Hivatal 

Ellenőrzés 
ütemezése: 
2022. évben 
folyamatos, 

jelentés 
2022. 

december 
31.-ig. 

 
 

20 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 



biztosították-e a tervezés 
és a végrehajtás során, a 

vagyon értékének és 
összetételének változása 

jogszerű döntésekkel 
alátámasztott-e, valamint 

hasznosultak-e 
(amennyiben történtek) 

az önkormányzat 
vagyongazdálkodása 
szabályszerűségére 

vonatkozó külső (és 
belső) ellenőrzések 

megállapításai. 
 
 

Módszerei: 
szabályzatok, 

dokumentumok, 
szerződések, kimutatások 

tételes ellenőrzése, 
interjúkészítés. 

 
Időszak: 2021-2022. év 

 

4. 

 
Az Önkormányzat új 

honlapjának ellenőrzése  
 

 
Célja: annak értékelése 
hogy az Önkormányzat 

új honlapján 
megtalálhatóak-e a 

kötelezően közzéteendő 
adatok az Infotv. és 
egyéb jogszabályok 

alapján. 
 

1. számú Téma, 96 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
rendszer. 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzat, 

Biatorbágy 
Polgármesteri  

Hivatal 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. június- 
július hónap. 

 
 

5 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 



Módszerei: a kialakított 
új honlap tételes 

áttekintése 
 

Időszak: 2022. év 
 

5. 
Az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal 

személyügyi ellenőrzése. 

 
Célja: annak 

megállapítása, hogy az 
Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal 
személyügyi ellenőrzése 
megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak. A 
beléptetés, kilépés, 
személyi anyagok 

összeállítása, pályáztatás 
során betartják-e a 

közszolgálati szabályzat 
előírásait. 

 
Módszerei: személyi 
anyagok, munkaügyi 

iratok tételes áttekintése. 
 

Időszak: 2022. év 
 

 
 
 

11. számú Téma, 85 
kockázati pont. 

 
 
 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
szabályszerűségi. 

 
 

 
Biatorbágy Város 
Önkormányzat, 

valamint a 
kapcsolódó 

költségvetési 
szervek. 

 
Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
március 
hónap. 

 
 

 
18 ellenőri 

nap 
(1 ellenőr) 



6. 
Önkormányzati 

gépjárműhasználat 
utóellenőrzése 

 
Célja: annak 

megállapítása, hogy a 
2020. évi önkormányzati 

gépjármű használat 
ellenőrzése során 

készített intézkedési 
tervben rögzítettek 
megvalósultak-e. 

 
Módszerei: 

gépjárműhasználati 
szabályzat és a gépjármű 

menetokmányok, 
elszámolások 

szúrópróbaszerű 
ellenőrzése. 

 
Időszak: 2021- 2022. év 

 

 
 
 

13. számú Téma, 90 
kockázati pont. 

 
 
 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
utóellenőrzés. 

 
 

 
Biatorbágy Város 
Önkormányzat, 

valamint a 
Biatorbágyi 

Polgármesteri 
Hivatal. 

 
Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
szeptember 

hónap. 
 
 

 
10 ellenőri 

nap 
(1 ellenőr) 

Tanácsadói tevékenység bemutatása: 
        

Tartalékidő       10 ellenőri 
nap 

Összesen: 83 ellenőri 
nap 

 
e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat 

a mellékletek tartalmazzák. 
         
Kelt, ………………20…. …………………hó ….. nap          Kelt, ………………20…. …………………hó ….. nap 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
 



………………………………. ………………………………. 

belső ellenőrzési vezető költségvetési szerv vezetője 
 
Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma: 
 
 
 



























































KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ 
 

Iktatószáma: 

Ellenőrzés száma: 

Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése 
 
Dr. Szabó Ferenc Jegyző Úr részére 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 
A 2022. évi belső ellenőrzési tervnek és az ellenőrzési programnak megfelelően a belső 
ellenőrzés elvégezte az önkormányzati gépjármű használat megfelelőségének 
ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentést ezúton megküldöm.  
 
Tájékoztatom arról, hogy az ellenőrzés főbb megállapításait és javaslatait az ellenőrzési 
jelentés 4. oldalán található vezetői összefoglaló tartalmazza.  
 
Kérem, hogy a jelentés-tervezettel kapcsolatos véleményét annak kézhez vételétől 
számított nyolc napon belül részemre megküldeni szíveskedjék. Amennyiben észrevételt 
nem tesz, úgy a nemleges választ is jelezze a megadott határidőn belül. A Bkr. 42. § (5) 
bekezdésére hivatkozva felhívom figyelmét, hogy a határidő elmulasztását 
egyetértésnek tekintem. 
 
Kérem, hogy a jelentésben részletezett javaslatok vonatkozásában az intézkedési terv 
kidolgozásáról, és a belső ellenőrzés részére történő megküldéséről a lezárt ellenőrzési 
jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül gondoskodni szíveskedjék.1 
 
Felhívom szíves figyelmét az intézkedési terv megfelelőségének kritériumaira: 

- Feltárt hiányosság megszűntetésére alkalmas, 
- végrehajtásáért felelős megnevezése, 
- a végrehajtás határidejének pontos megnevezése, 
- számon kérhető és ellenőrizhető. 

 
Esztergom, 2022. november „       „.  
 

Üdvözlettel 
 

Dr. Batka Brigitta 
Belső ellenőr 

 
1 Bkr. 45. § (1) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért 
az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. 
… 
(3) Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és 
megküldeni a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési 
vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat. 
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A jelentést elfogadom és az 
intézkedési terv elkészítését 

elrendelem: 
Név:  
Aláírás: 
Dátum: 

 
 
 
 

 
 
Belső ellenőrzési jelentés 

 
Az önkormányzati gépjármű használat megfelelőségének értékeléséről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Gabala Trading & Consulting Kft.  
 
Esztergom, 2022. november „      „. 
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Tartalomjegyzék 
 
 
Vezetői összefoglaló        4. 
 
Ellenőrzési program        9. 
 
Rövidítések jegyzéke        11. 
 
Részletes megállapítások        13. 
 
Záradék          22. 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy 
megalapozott véleményt formálhassak. 
 
A megállapításokat a helyszíni ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok, bizonylatok alapján tettem.  
 
Az ellenőrzést többszörös helyszíni ellenőrzésen, illetve adatbekérés útján, elsősorban 
az ellenőrzés tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó dokumentációk alapján a 
belső kontrollrendszer értékelésével, valamint az ellenőrzési programban 
meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával hajtottam végre. 
 
Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát később helyszíni ellenőrzés során 
vizsgáltam. 
 
Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat elegendő, megbízható, érdemi és hasznos 
ellenőrzési bizonyítékokkal támasztottam alá. 
 
Az ellenőrzés megállapításainak bizonyítására felhasználtam: 
 az eredeti okirat, amely a gazdasági esemény elsődleges okirata, bizonylata; 
 a másolat, amely az eredeti okirat szöveghű, hitelesített másolata; 
 az informatikai rendszerben rögzített, feldolgozott, onnan lekérdezéssel 

paraméterek, illetve szűrési feltételek beállításával nyerhető adat. 

Főbb megállapításaink, következtetéseink a következők: 

A 2020. évi belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai 
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A jelen belső ellenőrzési vizsgálat a fentebb megfogalmazott 6 javaslattal 
kapcsolatban az alábbi összegző megállapításokat teszi, melyek a 
gépjárműhasználattal kapcsolatosak.  
 
A járműhasználat rendjét a Hivatal és az Önkormányzat felülvizsgálta, elfogadott új 
gépjárműhasználatra vonatkozó szabályzatot, mely a hiányolt tartalmi elemeket 
rögzíti. A szabályzat 2022. július 1. napjától hatályos.  
Az új szabályozó keretében bevezetésre került az üzemanyag elszámolás 
ellenőrzésének bizonylata, mely a kulcsos gépkocsik esetében a szabályzat 7. számú 
melléklete, személyi használatú gépkocsi vonatkozásában a … számú melléklete. 
A GPS rendszer kiterjesztése nem történt meg valamennyi gépjárműre, mert annak 
indokoltsága nem volt igazolható. 
A Városgondnokság vezetője által használt gépjárművel való döntés meghozatalát 
és rögzítését tulajdonosi szinten a felülvizsgálta szabályzat keretében valósították 
meg, ugyanis ebben rögzítették a Városgondnokság vezetője által használt gépkocsi 
személyi használatú gépkocsivá történő minősítését. 
A fentebb megfogalmazott javaslatok közül tehát a GPS rendszer teljes kiépítése 
nem valósult meg teljeskörűen.  
 
A részletes megállapítások a jelentés részletes megállapításai keretében kerülnek 
ismertetésre. 
 
 
Az Önkormányzat az alábbi gépjárművekkel rendelkezik: 
 

Gépjármű 
rendszáma Gépjármű típusa Gépjármű vezetésére jogosult 

személyek 
NUZ-477 SUZUKI GRAND VITARA Zelenka Péter, Jung Attila, 

Molnár János 
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KSY-248 TOYOTA HILUX Molnár János, Zelenka Péter 
JKL-648 OPEL COMBO C Van 1,7DT 

diesel 
 

Jung Attila, Zelenka Péter, 
Jeneses Albert László, Turzán 
Attila; 
 

KMZ-440 FORD RANGER 
 

Turzán Attila, Molnár János, 
Zelenka Péter, Jung Attila 

MCY-842 CITROEN JUMPY 1,6 Diesel 
 

a Biatorbágyi Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője 
által megbízott személy 

MIY-795 CITROEN JUMPER 2,2 Diesel Környei Géza, Turzán Attila; 
 

JOJ-954 VOLKSWAGEN LT 
 

Laczkó-Angi József, Környei 
Géza 

KBE-883 SUZUKI IGNIS Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a 
Védőnői Szolgálat dolgozói, 
valamint Molnár János, 
Zelenka Péter, Jung Attila 

NEW-732 FORD TRANSIT Szám Viktor, Csigó Tamás, 
Elbert Tamás, Lászlóffy Péter, 
Molnár János, Zelenka Péter, 
Jung Attila. 
 

KSX-008 FIAT DUCATO Bakos Sándor, Kassai László, 
Turzán Attila, Varga Zsolt 
 

MCE-040 MEGA RM M10, elektromos 
autó 

Molnár János, Bakos Sándor, 
Jeneses Albert László, Jung 
Attila, Kassai László, Környei 
Géza, Laczkó-Angi József, 
Turzán Attila, Varga Zsolt, 
Zelenka Péter 
 

 
Menetlevélre szabvány nyomtatványt használnak, D.Gépjármű 21/U.  
 
Az ellenőrzés során a 2022. szeptember havi menetleveleket ellenőriztem.  
 
A szabályzati előírás alapján összeállított ellenőrzési lista szerinti értékelést az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

Rendszám Használó 

Rögzítésre került-e 

Gépjármű 
vezető 
neve 

üzembentartó 
neve 

jármű 
rendszáma 

szállított 
személyek 

száma 

indulás, 
érkezés, 
megállás 

helye, 
ideje 

km 
óra 

állás 

megtett km 
teljesítmény 

JKL-648 Jung Attila I I I nr I I I 
JOJ-954 Laczkó-Angi 

József 
I I I I I I I 

KBE-883 Lesták 
Domonkos 

I I I nr I I I 

KMZ-440 Kassai László I I I I I I I 
KSX-008 Turzán Attila, I I I I I I I 
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Környei Géza, 
Szilágyi 
Róbert és 
Kassai László 

MIY-795 Környei Géza, 
Kassai 
László, 
Szilágyi 
Róbert, 
Jeneses 
Albert 

I I I I I I I 

NEW-732 Elbert 
Tamás, Csigó 
Tamás, Dóczi 
István és 
Jung Attila 

I I I I I I I 

NUZ-477 Zelenka Péter I I I nr I I I 

 
Fenti táblázatból látható, hogy a 8 db ellenőrzött menetlevélből nem állapított 
meg az ellenőrzés hiányosságot. A rendelkezésre bocsátott menetlevelekből 
megállapítható, hogy azok vezetése megfelelő volt, javuló tendenciát mutatott. 
 
Az üzemanyagot az Önkormányzat a Varga és Tsa Kft.-től szerzi be tankolókártya 
használatával. 
Mindösszességében a jelentés részletes rendelkezései között található 
táblázatokból látható, hogy 8 autóból 7 autó vonatkozásában állapítottak meg 
túlfogyasztást melyek minimális mértékűek és valószínűsíthetően a valóságban 
eltérő mértékű üzemanyag fogyasztásra vezethetőek vissza. Ajánlás jelleggel a 
belső ellenőr javasolja a gyártó adatai alapján meghatározott vagy műszaki 
szakértő által megállapított energiafelhasználás (alapnorma) figyelembevételét 
költségként. 
 
Belföldi kiküldetésre az Önkormányzat és a Hivatal alkalmazottai ad hoc jelleggel 
mennek. A Hivatalnál jellemzően munkába járás fordul elő.  A véletlenszerűen 
kiválasztott Ficsorné Schäffer Ágnes vonatkozásában rendelkezésre bocsátották a 
kiküldetési rendelvényt és egy kimutatást, hogy honnan-hova ment az adott időszakban, 
mely a kiküldetési rendelvény tartalmát alátámassza. 
A kiküldetési rendelvény tartalma megfelelt az Szja. tv. előírásainak.  
 
A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az érintett dolgozók 
rendelkeznek a fentebb megjelölt nyilatkozattal, a munkába járás elszámolása 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak. (Csókné Ács Dorottya személyi anyagából 
kerültek kiemelésre az ellenőrzött dokumentumok.) 
 

- Kiemelt jelentőségű megállapítást az ellenőrzés nem tesz.2 

 
2 Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely 
tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy 
olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló 
megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat 
szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet jelentős költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban 
működhetne. A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek a vezetés részéről. 
 
Átlagos jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely valamely fontos cél vagy célkitűzés 
megvalósítását hátráltathatja, de azt nem akadályozza meg.  
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- Átlagos jelentőségű megállapítást az ellenőrzés nem tesz. 

 
- Csekély jelentőségű megállapítást az ellenőrzés nem tesz. 

 
Megállapításokhoz kapcsolódó – intézkedési -terv készítést igénylő - javaslatok: 
 
1./ Megállapítás: 
Mindösszességében a jelentés részletes rendelkezései között található táblázatokból 
látható, hogy 8 autóból 7 autó vonatkozásában állapítottak meg túlfogyasztást melyek 
minimális mértékűek és valószínűsíthetően a valóságban eltérő mértékű üzemanyag 
fogyasztásra vezethetőek vissza.  
 
Javaslat: 
Ajánlás jelleggel a belső ellenőr javasolja a gyártó adatai alapján meghatározott vagy 
műszaki szakértő által megállapított energiafelhasználás (alapnorma) figyelembevételét 
költségként. 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.  

Az ellenőrzési jelentést a Jegyzővel és a pénzügyi osztályvezetővel egyeztettem. 

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról 
összességében: „megfelelő.” 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső 
kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások 
alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy 
folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak 
alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és 
eljárásokban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csekély jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényt tár fel, amely beszámoltatást, illetve korrekciós 
intézkedést igényel, de nem hátráltatja jelentősen a cél vagy célkitűzések megvalósítását. Az ilyen tény ugyanakkor 
ronthatja bizonyos műveletek hatékonyságát és minőségét. 
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Iktatószám: 
 
 

ELLENŐRZÉSI PROGRAM 
Gépjármű használat megfelelőségének értékeléséhez 

 
AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ: Gabala Trading & Consulting Kft.  
 
AZ ELLENŐRZÖTT SZERV: Biatorbágy Város Önkormányzat és a Biatorbágyi 
Polgármesteri Hivatal 
 
AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Gépjármű használat megfelelőségének értékelése. 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA: annak vizsgálata, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
gépjárművek használata, üzemanyag elszámolása megfelel-e a belső szabályozásnak, 
illetve a jogszabályi előírásoknak.   
 
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: szabályszerűségi ellenőrzés. 
 
AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI: szabályzatok, dokumentumok, kimutatások tételes 
ellenőrzése, interjúkészítés. 

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK: 2021-2022. év 
 
AZ ELLENŐRZÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA ÉS IDŐIGÉNYE:  
 

2022.10.11.– 2022.12.31. 
10 munkanap az időintervallumon belül 

 
VIZSGÁLATVEZETŐ NEVE, MEGBÍZÓLEVELÉNEK SZÁMA:  
Dr. Batka Brigitta (regisztrációs szám: 5113657), 3/2022. 
 
AZ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022.december 31. 
 
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ELLENŐRZÖTT TERÜLETÉRT FELELŐS VEZETŐK 
NEVE: 
Tarjáni István Polgármester 
Szabó Ferenc Jegyző 

Megjegyzések: Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó 
jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletre –, és a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó 
iránymutatásai szerint jár el.  
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Részletes ellenőrzési/értékelési feladatok 

 
 

1. Szabályozottság ellenőrzése 
 

2. Szabályzati rendszer érvényesülése a gyakorlatban 
 

3. A 2020. évi belső ellenőrzési vizsgálat utóellenőrzése 
 
 
Kelt: Biatorbágy, 2022. október 11. 
 
 
Jóváhagyásra jogosult: 
 
 
 
 
              ……………………………………                            …………………………… 
                                    Aláírás                Bélyegzőlenyomat 
(Szabó Ferenc Jegyző – mint a költségvetési szerv vezetője)* 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Az ellenőrzési program jóváhagyására a költségvetési szerv vezetője jogosult, tekintettel arra, hogy a belső 
ellenőrzési vezető és a vizsgálatot végző belső ellenőr személye megegyezik. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
Áht.     2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról; 
 
Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;  
 
Áhsz. 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az Államháztartás 

számviteléről;    
 
Bkr.  A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és 

belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet. 

 
Gkr. 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a közúti 

gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és 
halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható 
mértékéről 

 
Szja. tv.    1995. évi CXVIII. törvény a személyi jövedelemadóról; 
 
Korm. rend. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással 

kapcsolatos utazási költségtérítésről; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200060.KOR&celpara=#xcelparam


 12 

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1. A 2020. évi belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai 
 

 

 

 
 
A jelen belső ellenőrzési vizsgálat a fentebb megfogalmazott 6 javaslattal 
kapcsolatban az alábbi összegző megállapításokat teszi, melyek a 
gépjárműhasználattal kapcsolatosak.  
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A járműhasználat rendjét a Hivatal és az Önkormányzat felülvizsgálta, elfogadott új 
gépjárműhasználatra vonatkozó szabályzatot, mely a hiányolt tartalmi elemeket 
rögzíti. A szabályzat .... napjától hatályos.  
Az új szabályozó keretében bevezetésre került az üzemanyag elszámolás 
ellenőrzésének bizonylata, mely a kulcsos gépkocsik esetében a szabályzat 7. számú 
melléklete, személyi használatú gépkocsi vonatkozásában a … számú melléklete. 
A GPS rendszer kiterjesztése nem történt meg valamennyi gépjárműre, mert annak 
indokoltsága nem volt igazolható. 
A Városgondnokság vezetője által használt gépjárművel való döntés meghozatalát 
és rögzítését tulajdonosi szinten a felülvizsgálta szabályzat keretében valósították 
meg, ugyanis ebben rögzítették a Városgondnokság vezetője által használt gépkocsi 
személyi használatú gépkocsivá történő minősítését. 
A fentebb megfogalmazott javaslatok közül tehát a GPS rendszer teljes kiépítése 
nem valósult meg teljeskörűen.  
 
A részletes megállapítások a jelentés alábbi részeiben kerülnek ismertetésre. 
 
 
2. Szabályozottság ellenőrzése 
 
Ávr. 13. § (2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez 
kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így 
különösen többek között a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét. 
 
Az Önkormányzat a fenti előírásoknak megfelelően rendelkezett 2022. július 1. 
napjától hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzattal, mely a tárgyi ellenőrzés 
vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza. 
 
A szabályzat részletesen tartalmazza a gépjármű használatra vonatkozó szabályokat. 

Rögzíti a munkába járás és a hétvégi haza utazás szabályait, a munkába járás kapcsán 
rögzítésre került, hogy 15 Ft kilóméterenként az adott juttatás. A szabályzat rendelkezik 
a használandó nyomtatványok köréről, hogy adott kifizetés esetében milyen 
nyomtatvány leadása szükséges. 

A szabályzat tartalmazza továbbá: 

– a gépjárművek üzemeltetésének, tárolásának rendjét,  
– a menetlevelek vezetésének szabályait,  
– a gépjárművek műszaki állapotáról ki köteles gondoskodni,  
– kulcsos gépkocsi használata, átadás- átvétel rendjét,  
– a személyi használatú gépkocsik rendjét, módját, 
– a nyilvántartásokat, bizonylatmegőrzés rendjét,  
– műszaki hiba, baleset esetén követendő eljárásrendet,  
– bel- és külföldi kiküldetést ki engedélyezhet,  
– magánhasználatra vonatkozó előírásokat,  
– a gépjárművek használatának szabályait.  

 
A szabályzat tartalma megfelelő, az előző belső ellenőrzési vizsgálatban megfogalmazott 
javaslatok figyelembe vételével került átdolgozásra. 
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3. A szabályzati rendszer érvényesülése a gyakorlatban  
 
3.1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használatának ellenőrzése 
 
Az Önkormányzat az alábbi gépjárművekkel rendelkezik: 
 

Gépjármű 
rendszáma Gépjármű típusa Gépjármű vezetésére jogosult 

személyek 
NUZ-477 SUZUKI GRAND VITARA Zelenka Péter, Jung Attila, 

Molnár János 
KSY-248 TOYOTA HILUX Molnár János, Zelenka Péter 
JKL-648 OPEL COMBO C Van 1,7DT 

diesel 
 

Jung Attila, Zelenka Péter, 
Jeneses Albert László, Turzán 
Attila; 
 

KMZ-440 FORD RANGER 
 

Turzán Attila, Molnár János, 
Zelenka Péter, Jung Attila 

MCY-842 CITROEN JUMPY 1,6 Diesel 
 

a Biatorbágyi Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője 
által megbízott személy 

MIY-795 CITROEN JUMPER 2,2 Diesel Környei Géza, Turzán Attila; 
 

JOJ-954 VOLKSWAGEN LT 
 

Laczkó-Angi József, Környei 
Géza 

KBE-883 SUZUKI IGNIS Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a 
Védőnői Szolgálat dolgozói, 
valamint Molnár János, 
Zelenka Péter, Jung Attila 

NEW-732 FORD TRANSIT Szám Viktor, Csigó Tamás, 
Elbert Tamás, Lászlóffy Péter, 
Molnár János, Zelenka Péter, 
Jung Attila. 
 

KSX-008 FIAT DUCATO Bakos Sándor, Kassai László, 
Turzán Attila, Varga Zsolt 
 

MCE-040 MEGA RM M10, elektromos 
autó 

Molnár János, Bakos Sándor, 
Jeneses Albert László, Jung 
Attila, Kassai László, Környei 
Géza, Laczkó-Angi József, 
Turzán Attila, Varga Zsolt, 
Zelenka Péter 
 

 
Menetlevélre szabvány nyomtatványt használnak, D.Gépjármű 21/U.  
 
Az ellenőrzés során a 2022. szeptember havi menetleveleket ellenőriztem.  
 
A szabályzati előírás alapján összeállított ellenőrzési lista szerinti értékelést az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
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Rendszám Használó 

Rögzítésre került-e 

Gépjármű 
vezető 
neve 

üzembentartó 
neve 

jármű 
rendszáma 

szállított 
személyek 

száma 

indulás, 
érkezés, 
megállás 

helye, 
ideje 

km 
óra 

állás 

megtett km 
teljesítmény 

JKL-648 Jung Attila I I I nr I I I 
JOJ-954 Laczkó-Angi 

József 
I I I I I I I 

KBE-883 Lesták 
Domonkos 

I I I nr I I I 

KMZ-440 Kassai László I I I I I I I 
KSX-008 Turzán Attila, 

Környei Géza, 
Szilágyi 
Róbert és 
Kassai László 

I I I I I I I 

MIY-795 Környei Géza, 
Kassai 
László, 
Szilágyi 
Róbert, 
Jeneses 
Albert 

I I I I I I I 

NEW-732 Elbert 
Tamás, Csigó 
Tamás, Dóczi 
István és 
Jung Attila 

I I I I I I I 

NUZ-477 Zelenka Péter I I I nr I I I 

 
Fenti táblázatból látható, hogy a 8 db ellenőrzött menetlevélből nem állapított 
meg az ellenőrzés hiányosságot. 
 
A rendelkezésre bocsátott menetlevelekből megállapítható, hogy azok vezetése 
megfelelő volt, javuló tendenciát mutatott. 
 
 
3.2. Üzemanyag fogyasztás ellenőrzése 
 
Az üzemanyagot az Önkormányzat a Varga és Tsa Kft.-től szerzi be tankolókártya 
használatával. 
 
Az üzemanyag fogyasztás felhasználását a belső ellenőrzés a közúti gépjárművek, az 
egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. 
rendelet alábbi szakaszait figyelembe véve tekintette át. 

„3. § (1)  A gépjárművek kenőanyag-felhasználása - a (2) bekezdésben az olajcseréhez 
meghatározott mennyiségen felül - a 2. § szerint meghatározott üzemanyag-
fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség. 

(2) A motorolaj és hajtóműolaj cseréjéhez felhasználható mennyiség a gyártó által 
megjelölt mennyiség lehet. 

4. § (1) A gépkocsik, a segédmotoros kerékpárok és a motorkerékpárok alapnormája a 
2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alapnormaképzési módszer helyett 
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- egyszerűsített elszámolásként - a (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint 
alapnorma-átalányként is meghatározható. 

(2) A benzinüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor 
hengerűrtartalma szerint: 

a) 1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer,  

b) 1001-1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer,  

c) 1501-2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer,  

d) 2001-3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer,  

e) 3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer.  

(3) A gázolajüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor 
hengerűrtartalma szerint: 

a) 1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer,   

b) 1501-2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer,   

c) 2001-3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer,   

d) 3001 cm3 felett  9,5 liter/100 kilométer.”  

 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  Jung Attila       

Gépkocsi típusa:  
Opel 
Combo       

Gépkocsi 
forgalmi 
rendszáma: JKL-648       
        

Tárgyidőszakba
n megtett km 

Üzemanya
g 

fogyasztás
i norma 

(liter/100 
km) 

Elszámolhat
ó 

üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyisé
g (liter) 

érték 
(Ft) 

egységár 
(Ft/liter) 

mennyiség
e (liter) 

összeg
e (Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

  6,7 0,00 37,33 32548 871,9 Ft 37,33 
32 548 

Ft 
                
                

Összesen: 6,7 0 37,33 
3254

8 
871,90 

Ft 37,33 
32 

548 Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag megtakarításról 



 17 

(SZJA. törvény 25.§ (2) bek. alapján) 
        

Gépkocsi vezető 
neve:  Jung Attila       

Gépkocsi típusa:  
Opel 
Combo       

Gépkocsi frsz: JKL-648       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 
(liter/100 

km) 

Elszámolható 
üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

NAV által 
közzétett 

üzemanyag 
ár 

(Ft/liter) 

Nomra 
szerinti 

mennyiség 
és a NAV 

által 
közzétett 

üzemanyag 
árral 

kiszámított 
összeg (Ft) 

Számla 
szerinti 

mennyiség 
(liter) 

Számla 
szerinti 

mennyiség 
és a NAV 

által 
közzétett 

üzemanyag 
árral 

kiszámított 
összeg (Ft) 

Megtakarítás 
összege (Ft) 

 
1 2 3=(1x2/100) 4 5=(3x4) 6 7=(6*4) 8=(5-7)  

653 6,7 43,75 751 Ft 32 857 Ft 37,33 28 035 Ft 4 822 Ft  

669 6,7 44,82 751 Ft 33 662 Ft 39,73 29 837 Ft 3 825 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

Összesen: 6,7 88,57 1 502 Ft 66 519 Ft 77,06 57 872 Ft 8 647 Ft  

 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Laczkó-
Angi József       

Gépkocsi típusa:  
Volkswage
n LT       

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: JOJ-954       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanya
g 

fogyasztási 
norma 

(liter/100 
km) 

Elszámolhat
ó 

üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyisé
g (liter) 

érté
k 

(Ft) 
egységár 
(Ft/liter) 

mennyiség
e (liter) 

összeg
e (Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

54 11,5 6,21 12,11 

10 
135 

Ft 836,9 Ft 5,9 
4 938 

Ft 

59 11,5 6,79 16,07 

12 
501 

Ft 777,9 Ft 9,285 
7 223 

Ft 

Összesen: 23 12,995 28,18 
22 

636 
1 614,82 

Ft 15,185 
12 

161 Ft 
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Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Lesták 
Domonkos       

Gépkocsi típusa:  
Suzuki 
Ignis       

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: KBE-883       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanya
g 

fogyasztás
i norma 

(liter/100 
km) 

Elszámolhat
ó 

üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyisé
g (liter) 

érté
k 

(Ft) 
egységár 
(Ft/liter) 

mennyiség
e (liter) 

összeg
e (Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

127 5,7 7,24 14,87 

9 
500 

Ft 638,9 Ft 7,631 
4 875 

Ft 

76 5,7 4,33 14,987 

9 
500 

Ft 633,9 Ft 10,655 
6 754 

Ft 

381 5,7 21,72 24,887 

16 
000 

Ft 642,9 Ft 3,17 
2 038 

Ft 

Összesen: 17,1 33,288 54,744 

35 
000 

Ft 
1 915,66 

Ft 21,456 
13 

667 Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Kassai 
László       

Gépkocsi típusa:  
Ford 
Ranger       

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: KMZ-440       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 
(liter/100 

km) 

Elszámolható 
üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyiség 
(liter) 

érték 
(Ft) 

egységár 
(Ft/liter) 

mennyisége 
(liter) 

összege 
(Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

396 7,6 30,10 39,88 

31 
900,0 

Ft 799,9 Ft 9,784 
7 826 

Ft 
296 7,6 22,50 39,1 30 771,9 Ft 16,604 12 817 
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181,0 
Ft 

Ft 

                

Összesen: 15,2 52,592 78,98 

62 
081,0 

Ft 
1 571,79 

Ft 26,388 
20 643 

Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag megtakarításról 

(SZJA. törvény 25.§ (2) bek. alapján) 
        

Gépkocsi vezető neve:  
Turzán Attila, Környei Géza, 
Szilágyi Róbert, Kassai László    

Gépkocsi 
típusa:   

Fiat 
Ducato      

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: KSX-008      
        

Tárgyidőszak
ban megtett 

km 

Üzemany
ag 

fogyasztá
si norma 
(liter/10

0 km) 

Elszámolh
ató 

üzemanya
g 

mennyiség 
(liter) 

NAV által 
közzétett 
üzemany

ag ár 
(Ft/liter) 

Nomra 
szerinti 
mennyis
ég és a 

NAV által 
közzétett 
üzemany
ag árral 
kiszámít

ott 
összeg 

(Ft) 

Számla 
szerinti 
mennyis
ég (liter) 

Számla 
szerinti 
mennyis
ég és a 

NAV által 
közzétett 
üzemany
ag árral 
kiszámít

ott 
összeg 

(Ft) 

Megtakarí
tás 

összege 
(Ft) 

 
1 2 3=(1x2/100) 4 5=(3x4) 6 7=(6*4) 8=(5-7)  

537 7,6 40,81 751 Ft 
30 650 

Ft 39,91 Ft 
29 972 

Ft 677 Ft 
 

    0,00       0 Ft 0 Ft  

    0,00       0 Ft 0 Ft  

Összesen: 7,6 40,81 751 Ft 
30 650 

Ft 39,91 Ft 
29 972 

Ft 677 Ft 
 

 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Turzán Attila, Környei Géza, Szilágyi Róbert, 
Kassai László    

Gépkocsi típusa:  Fiat Ducato       
Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: KSX-008       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 
(liter/100 

km) 

Elszámolható 
üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyiség 
(liter) 

érték 
(Ft) 

egységár 
(Ft/liter) 

mennyisége 
(liter) 

összege 
(Ft) 
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1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

377 7,6 28,65 39,88 

31 
100 

Ft 779,8 Ft 11,228 
8 756 

Ft 
                
                

Összesen: 7,6 28,652 39,88 

31 
100 

Ft 779,84 Ft 11,228 
8 756 

Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Környei Géza, Kassai László, Szilágyi Róbert, 
Jeneses Albert    

Gépkocsi típusa:  
Citroen 
Jumper 2198 cm3      

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: MIY-795       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 
(liter/100 

km) 

Elszámolható 
üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyiség 
(liter) 

érték 
(Ft) 

egységár 
(Ft/liter) 

mennyisége 
(liter) 

összege 
(Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

311 7,6 23,64 39,91 

34 
800,0 

Ft 871,90 Ft 16,3 14189,3 

379 7,6 28,80 39,88 

32 
300,0 

Ft 809,90 Ft 11,1 8970,5 

298 7,6 22,65 39,9 

30 
800,0 

Ft 771,90 Ft 17,3 13316,8 

Összesen: 7,6 75,09 123,69 

97 
905,0 

Ft 791,54 Ft 44,6 36476,6 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Elbert Tamás, Csigó Tamás, Dóczi 
István, Junbg Attila     

Gépkocsi típusa:  
Ford 
Transit 2500 cm3      

Gépkocsi forgalmi 
rendszáma: NEW-732       
        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 

Elszámolható 
üzemanyag 
mennyiség 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyiség érték egységár mennyisége összege 
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(liter/100 
km) 

(liter) (liter) (Ft) (Ft/liter) (liter) (Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

501 7,6 38,08 39,88 

31 
900,0 

Ft 799,90 Ft 1,8 
1 443 

Ft 

325 7,6 24,70 25,05 

21 
841,0 

Ft 871,90 Ft 0,4 305 Ft 

1 7,6 0,08 10,26 

7 
407,0 

Ft 721,93 Ft 10,2 
7 352 

Ft 

1 7,6 0,08 29,949 

21 
800,0 

Ft 727,90 Ft 29,9 
21 745 

Ft 

Összesen: 7,6 62,93 105,139 

31 
900,0 

Ft 
3 121,63 

Ft 42,2 
30 845 

Ft 
 

KIMUTATÁS 
2022.  év  szeptember havi üzemanyag túlfogysztásról 

        
Gépkocsi vezető 
neve:  

Zelenka 
Péter       

Gépkocsi típusa:  

Suzuki 
Grand 
Vitara       

Gépkocsi 
forgalmi 
rendszáma: NUZ-477       

        

 
A köbcenti szerinti norma 6,7 liter, de a Grand Vitara 
összkerék meghajtású, emiatt 9,5 literrel számolok  

        

Tárgyidőszakban 
megtett km 

Üzemanyag 
fogyasztási 

norma 
(liter/100 

km) 

Elszámolhat
ó 

üzemanyag 
mennyiség 

(liter) 

Számla szerinti Túlfogyasztás 

mennyisé
g (liter) 

érték 
(Ft) 

egységár 
(Ft/liter) 

mennyiség
e (liter) 

összeg
e (Ft) 

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6) 

385 9,5 36,58 39,913 

34 
800 

Ft 871,9 Ft 3,338 
2 910 

Ft 

352 9,5 33,44 39,881 

32 
300 

Ft 809,9 Ft 6,441 
5 217 

Ft 

405 9,5 38,48 39,902 

30 
800 

Ft 771,9 Ft 1,427 
1 101 

Ft 
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90 9,5 8,55 12,93 

10 
058 

Ft 777,9 Ft 4,38 
3 407 

Ft 

Összesen: 38 117,04 132,626 

107 
958 

Ft 
3 231,58 

Ft 15,586 
12 

636 Ft 
 

 
Mindösszességében a fenti táblázatokból látható, hogy 8 autóból 7 autó 
vonatkozásában állapítottak meg túlfogyasztást melyek minimális mértékűek és 
valószínűsíthetően a valóságban eltérő mértékű üzemanyag fogyasztásra 
vezethetőek vissza. Ajánlás jelleggel a belső ellenőr javasolja a gyártó adatai 
alapján meghatározott vagy műszaki szakértő által megállapított 
energiafelhasználás (alapnorma) figyelembevételét költségként. 
 
4. A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatának ellenőrzése  
 
Az Önkormányzat feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során, 
amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják, saját 
tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak. 
 
A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót.  
 
A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos (üzleti) célú 
használatáért alapvetően kétféle formában kaphat költségtérítést a jogszabályi 
rendelkezések alapján.  
 
a) A költségtérítés egyik módja az, amikor útnyilvántartás alapján a ténylegesen 
megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben a 
magánszemély. Erre legtöbbször akkor kerül sor, amikor a saját személygépkocsiját 
rendszeresen használja hivatalos célra. A költségtérítés címén kapott összeg ekkor 
adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti (hivatali) 
utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók. A bevétellel szemben a költségek elszámolása 
– a magánszemély választásától függően – kétféle módszerrel történhet.  
aa) Költségelszámolás egyik lehetséges módszere:  
– üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási 
norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként 
meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás 
vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség 
nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított 
mennyiség, továbbá – a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási 
költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.  
Az üzemanyagköltség elszámolásánál nem alkalmazhatja a NAV által közzétett 
üzemanyagárat az a magánszemély, aki az üzemanyag forgalmi adóját az Áfa törvény 
szabályai szerint levonja. Ilyenkor az üzemanyagköltség elszámolása – az áfa levonása 
után – kizárólag tételesen, számlák alapján történhet.  
Mivel a költségtérítéssel szemben csak a hivatalos célú használatra jutó költségeket 
lehet érvényesíteni, a helyes arány megállapítása céljából a hivatalos utakról 
útnyilvántartást kell vezetni. (Az útnyilvántartást egyébként a járművekkel kapcsolatos 
költségelszámolás alapbizonylatának kell tekinteni.) Az útnyilvántartásban fel kell 
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tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az üzemanyagnormát és mindazokat 
az adatokat, amelyek a költségelszámoláshoz szükségesek, így többek között a 
kilométeróra állását az év első és utolsó napján és a hivatali, üzleti célból megtett 
kilométereket.  
Ha az útnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemélynek jogszabály alapján 
titoktartási kötelezettséggel járó tevékenysége (pl. orvosi tevékenység) során az 
útnyilvántartásban olyan magánszemély adatait kell feltüntetnie, akire nézve 
titoktartásra kötelezett, az ilyen felkeresett személy(ek)hez megtett utakról köteles 
külön útnyilvántartást vezetni. Ezen külön útnyilvántartás tekintetében a vezetésére 
kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy annak tartalmát az adóhatóság ellenőrzést 
végző tisztviselője kivételével harmadik személy ne ismerhesse meg. Az adóhatóság az 
ilyen útnyilvántartásban foglalt adatok rögzítésére csak akkor jogosult, ha az 
adóhatósági eljárás során tett megállapításban az adatrögzítés jogszabálysértés 
bizonyításának alátámasztására szolgál.  
 
Szükséges vezetendő, ill. leadandó nyomtatványok: 
 útnyilvántartás 
 google térkép  
 törzskönyv/forgalmi engedély másolata 
 nyilatkozat gépkocsi tulajdonjogáról. 

 
ab) A költségelszámolás másik lehetséges módszere szerint:  
– az üzemanyagköltség mellett a számlák, bizonylatok alapján elszámolt egyéb 
járműhasználattal összefüggő költségek helyett a kilométerenkénti 15 forint általános 
személygépkocsi-normaköltség vehető figyelembe.  
A magánszemély választhat a kétféle módszer között, választása azonban egész évre és 
valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. Abban az esetben, ha a 
magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú 
használatára tekintettel útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor számolnia kell 
azzal is, hogy a költségelszámolás miatt cégautóadó fizetésére kötelezett. A cégautóadó 
fizetésével kapcsolatos tudnivalókról a 31. számú tájékoztató füzetben olvashat.  
b) A magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől 
kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést. Az Szja tv. kötelezően előírja a 
kiküldetési rendelvény tartalmi követelményeit. Eszerint a kiküldetési rendelvény a 
kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély 
nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi 
rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a 
futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés 
kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.), 
azzal, hogy kiküldetési rendelvénynek minősül az említett adatokat tartalmazó, a 
digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve zárt 
rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is. A papír alapon 
kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély 
a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.  
A kiküldetési rendelvénnyel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az nem csak a 
munkaviszonyra tekintettel állítható ki, hanem más jogviszonyok (pl. megbízás, tagi, 
vezető tisztségviselői, választott tisztségviselői jogviszony stb.) alapján is. Alkalmazható 
a kiküldetési rendelvény akkor is, ha a magánszemély a tevékenységért juttatásban nem 
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részesül, azt „közérdekű” munka keretében végzi, csak a járműhasználattal kapcsolatos 
költségeinek a megtérítését kéri.  
Amennyiben a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül 
elszámolható mértéknél [ez a mérték a hivatalos célra megtett kilométerekre a 
kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által 
közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 15 forint 
(általános személygépkocsi-normaköltség)], akkor azt nem kell bevételként figyelembe 
vennie a magánszemélynek.  
Ez azt is jelenti a gyakorlatban, ha a magánszemélynek más jogviszonya miatt további 
hivatali, üzleti útja van (pl. egyéni vállalkozó), akkor a bevételnek nem számító 
költségtérítéssel érintett utakat magáncélúnak kell tekinteni, a többi tevékenységével 
összefüggő üzleti célból megtett utak tekintetében választhat, hogy az üzemanyagköltség 
elszámolása mellett a kilométerenkénti 15 forintot alkalmazza, vagy a számlák alapján 
az üzleti célból megtett utak arányában számolja el azokat.  
Abban az esetben, ha a kifizető a kiküldetési rendelvény alapján a jogszabályban 
meghatározott mértéket meghaladó térítést fizet, akkor a teljes összeg adóköteles 
bevételnek minősül. 
A költségelszámolást illetően ekkor a magánszemélynek választási lehetősége van. Vagy 
az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, és a térítés 
fennmaradó része után fizet az adott jogviszonyra tekintettel adót, vagy a felmerült 
költségeket az útnyilvántartása alapján a hivatali célból megtett utakra a hivatali és a 
magáncélból megtett utak arányában számolja el igazolás (számla, más bizonylatok) 
alapján.  
Ez utóbbi választás azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a költségelszámolásra tekintettel – 
a személygépkocsi tulajdonosának, illetve akkor is, ha annak pénzügyi lízingbe vevője a 
magánszemély – cégautóadót kell fizetnie. 
 
Szükséges vezetendő, ill. leadandó nyomtatványok: 
 kiküldetési rendelvény 
 google térkép  
 törzskönyv/forgalmi engedély másolata 
 nyilatkozat gépkocsi tulajdonjogáról. 

 
Belföldi kiküldetésre az Önkormányzat és a Hivatal alkalmazottai ad hoc jelleggel 
mennek. A Hivatalnál jellemzően munkába járás fordul elő.  A véletlenszerűen 
kiválasztott Ficsorné Schäffer Ágnes vonatkozásában rendelkezésre bocsátották a 
kiküldetési rendelvényt és egy kimutatást, hogy honnan-hova ment az adott időszakban, 
mely a kiküldetési rendelvény tartalmát alátámassza. 
A kiküldetési rendelvény tartalma megfelelt az Szja. tv. előírásainak.  
 
Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése 
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26) 
Kormányrendelet 2. § a) pontjában meghatározott esetekben a munkáltató a 
munkavállaló munkába járásával kapcsolatos költségeit megtérítheti, illetve bizonyos 
esetekben köteles azt megtéríteni.  
 
A 4/2017. (I.12.) Korm. rendelet 2017. január 13-i hatállyal módosította a költségtérítés 
mértékére vonatkozó szabályokat a gépjárművel történő munkába járás esetében.  
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A módosítás alapján az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 forint 
költségtérítés 60 százaléka, azaz 9 forint jár akkor, ha  
- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye 
között nincsen közösségi közlekedés;  
- a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe 
venni a közösségi közlekedést;  
- a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes közösségi közlekedési 
járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a 
hozzátartozója biztosítja;  
- a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési 
intézményben tanuló gyermeke van. 
A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek 
megfelelő munkavállaló számára költségtérítésként kifizeti a 9 forint és a 15 
forint közti különbözetet, amely szintén a munkavállaló adómentes bevétele. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 294. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az egyeneságbeli rokont, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 
nevelőszülőt és a testvért, az élettársat, az egyeneságbeli rokon házastársát, a házastárs 
egyeneságbeli rokonát és testvérét, és a testvér házastársát.. A bejegyzett élettársi 
kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. 
törvény (a továbbiakban: Béktv.) 3. § (1) bekezdése alapján az házastársakra vonatkozó 
rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés 
alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.   
 
Szükséges vezetendő, ill. leadandó nyomtatványok: 

 nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről,  
 valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási 

helyéről történik-e. 
 google térkép, 
 havonkénti nyilvántartás (jelenléti ív) a munkában töltött napokról. 

 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések megfizetésének 
gyakorlata 
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekre vonatkozó szabályokat a 
39/2010. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint. 
 

„3. § (1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, 
valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 
kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai 
kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben 
foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló 
a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, 
b)8 menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton, 
c)9 elővárosi vasúton (HÉV-en), 
d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven 
utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési 
járművet vesz igénybe. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000039.kor#lbj7idf09e
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000039.kor#lbj8idf09e
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(1a) A munkáltató a munkavállalóval való megállapodás szerint nem téríti meg az (1) 
bekezdésben meghatározott költségeket, ha a munkavállalóinak lakóhelyük 
(tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos 
személyszállítás útján oldja meg. 
(2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a 
bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. 

 
4. § (1) A munkavállaló részére a 3. § szerinti térítés helyett a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 25. § (2) 
bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 
százaléka akkor jár, ha 
a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye 
között nincsen közösségi közlekedés; 
b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja 
igénybe venni a közösségi közlekedést; 
c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság 
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága 
miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet 
is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában 
felsorolt hozzátartozója biztosítja; 
d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési 
intézményben tanuló gyermeke van. 
(2) A költségtérítést az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeg és az (1) 
bekezdésben meghatározott összeg különbözetéig a munkáltató mérlegelési 
jogkörben nyújthatja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő munkavállaló 
számára.” 

 
A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az érintett dolgozók 
rendelkeznek a fentebb megjelölt nyilatkozattal, a munkába járás elszámolása 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak. (Csókné Ács Dorottya személyi anyagából 
kerültek kiemelésre az ellenőrzött dokumentumok.) 
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Záradék 
 
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy 
    (megfelelő rész aláhúzandó) 
 
 Észrevételt kívánok tenni és azt a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 

naptári napon belül, megküldöm az ellenőrzést végző részére. 
 
 Észrevételt nem kívánok tenni az ellenőrzési jelentés tartalmával kapcsolatban.  
 
 A lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedési 

tervet készítek, és azt haladéktalanul megküldöm az ellenőrzést végzőnek, aki az 
intézkedési tervet annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 
véleményezi. 

 
 
Amennyiben nem nyilatkozik, akkor a jelentésben foglaltakkal való egyetértését jelenti. 
 
 
Biatorbágy, 2022. november „      „. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
Dr. Szabó Ferenc 

Jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
Dr. Batka Brigitta 

Belső ellenőr 
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