
POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI
GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a 
személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a következők szerint szabályozza:

A Polgárőri szolgálat személygépkocsival történő ellátását az Országos Polgárőr Szövetség 
Elnöksége „A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól” szóló, 2011. évi CLXV. 
törvény (a továbbiakban Pőtv.) 8. § (8) bekezdése szerint elfogadott Alapszabály 10. pont g) és 27. 
pont a) bekezdéseinek, valamint a Szolgálati Szabályzat 104–107. pontjának figyelembevételével 
kiadott a polgárőrszervezetek tulajdonában (üzemeltetésében) lévő gépjárművek és a polgárőrök 
magántulajdonában (üzemeltetésében) lévő gépjárművek szolgálati célú igénybevételének 
szabályozására az alábbi szabályzat és a jelenszabályzatban leírtaknak együttesen kell alkalmazni. 
Eltérésé esetén az OPSZ szabályzata az irányadó.

1.  A szabályzat hatálya kiterjed a Polgárőrség Csabaszabadi tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
gépjárművekre, továbbá a polgárőrök magántulajdonában (üzemeltetésében) lévő gépjárművek 
szolgálati célú igénybevételére.

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed azon polgárőrökre, akik a polgárőrség tulajdonában, 
üzemeltetésében lévő gépjárműveket vezetik, igénybe veszik – továbbá a magángépjárművek 
tulajdonosaira, akik a járművüket szolgálati célra átengedik.

3. A polgárőrségnél rendszeresített gépjárművek:
A polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművek, amelyek POLGÁRŐRSÉG felirattal, az
OPSZ logójával vannak ellátva;

4. A polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművek igénybevételének és használatának
rendje:
a) A gépjárművek az egyesületek tulajdonában, illetve üzemeltetésében vannak.
b) A gépjárművek POLGÁRŐRSÉG felirattal vannak ellátva.
c) A gépjárműveket kizárólag a közbiztonság védelméhez, bűnözés megelőzéséhez kapcsolódó    
    szolgálati feladatokhoz lehet igénybe venni.

Gépjármű-igénybevétel szempontjából szolgálati feladatnak minősül:
- közterületi, külterületi járőrszolgálat; közterületi figyelőszolgálat; jelzőőri tevékenység, 

továbbá a Pőtv.-ben meghatározott kiegészítő feladatok végzése
- a polgárőrszervezetek működésével, feladataival kapcsolatos igénybevételek (például 

oktatás, képzés, értekezletek, fórumok, rendezvények, együttműködés, ellenőrzés stb.)
d) A járőr gépkocsi igénybevétele az egyesület vezetőjének vagy az általa meghatalmazott   
    személynek az írásos, visszavonásig érvényes engedélye alapján történhet  
e) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék –
    jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető. [Pőtv. 17. § (2)] (A működtetés a 
    menetlevélbe bejegyzendő.)
f) A polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművön POLGÁRŐRSÉG feliratú fényhíd elhelyezhető és
    üzemeltethető.
g) A járőr gépkocsi igénybevétele során a Pőtv. 17. § (3) bekezdése szerint személygépkocsi-
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    menetlevelet kell vezetni. ( 1.sz.melléklet) A menetlevélen fel kell tüntetni a gépjármű 
    vezetőjének nevét (olvasható aláírását), az igénybevétel kezdő és befejező idejét, az indulási 
    címet, majd a leparkolási címet, a köztes időben pedig csak a települést (Budapesten a kerületet), 
    illetve a település belterületét és/vagy külterületét kell rögzíteni. (A kilométeróra esetleges  
    meghibásodását is rögzíteni kell a menetlevélben, és becsült kilométert kell beírni.)
 h) A gépjármű szolgálat alatti és szolgálaton kívüli tárolásáról, parkolásáról az egyesület  vezetője 
     szóbeli utasítással, illetve engedéllyel dönt. A járőr gépkocsi parkolhat - elsősorban - az 
     egyesület székhelyén, ezen túlmenően: Csabaszabadi Önkormányzat ingatlanain, kereskedelmi 
     egységek előtt és közterületen, valamint polgárőrök magánlakásán és ingatlanjain.
i)  A járőr gépkocsit szolgálati időn kívül őrzött vagy megfigyelt, lehetőleg zárt helyen, garázsban, 
     udvaron, kertben kell megfelelően tárolni.

5. Magántulajdonú gépjárművek igénybevételének rendje belföldi kiküldetési
rendelvénnyel (2.sz.melléklet) történő elszámoláshoz:
a) A polgárőrök tulajdonában (üzemeltetésében) lévő gépjárművek is igénybe vehetők 
    járőrszolgálatra, polgárőrrendezvényekre való utazásra.
b) A magáncélú gépjárművek igénybevételének és utazási költség megtérítésének
    engedélyezésére az egyesület elnöke jogosult.
c) A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer-
    távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
    által közzétett üzemanyagár alapul vételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási 
    költségtérítésből áll.
d) A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek 
    hiányában érvényes távolsági autóbusz-menetrend alapján kell meghatározni. (Teljes 
    költségtérítés esetén útnyilvántartást kell mellékelni.)
Járőrszolgálat esetén – ahol a feltételek megvannak – a magántulajdonú gépjárművön a 
POLGÁRŐRSÉG feliratot is el lehet helyezni.

6. Üzemanyag ellátás, -elszámolás
Az OPSZ/megyei szövetségek/egyesületek tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag fogyasztási 
normáinak, valamint az üzemanyag-felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) 
meghatározása a következők szerint történik:
a) Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik üzemanyag fogyasztási
     normáját – a módosított – 60/1992. (IV.10) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott alapnorma, 
     illetve a 4. §-ában meghatározott alapnorma-átalány alapján kell elszámolni. A gépkocsik vezetői
     nyilatkozatban választanak az elszámolási módok közül, amelyen év közben változtatni nem
     lehet (3.sz.melléklet)
b) Az üzemanyag-fogyasztási normának a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti 
    elszámolása esetén a normákra külön pótlék nem számolható el!
c) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerint elszámolt motorolaj mennyisége nem haladhatja meg 
    az adott időszak üzemanyag-felhasználási alapnorma 7 ezrelékét. A 4. § szerinti alapnorma-
    átalány választása esetén motorolaj nem számolható el.
d) Üzemanyagköltség a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület tulajdonában vagy üzemeltetésében 
     lévő gépjármű esetében Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület nevére szóló számla és menetlevél 
     ellenében számolható el.
e) Üzemanyag-megtakarításból származó összeget nem lehet kifizetni, míg a túlfogyasztás miatti 
    többletköltséget a gépjármű vezetője köteles megtéríteni, amennyiben a túlfogyasztás nem 
    meghibásodás, illetve műszaki hiba következménye. Az üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás 
    keretében előforduló rendellenességet, a járművezetőnek fel nem róható túlfogyasztást vagy 
    hiányt a szervezet illetékes vezetőjének azonnal jelezni kell. A lehetséges megállapításokat, 
    valamint a lassú (terep-) menetet és a járó motoros álló üzemmódot a menetlevélen rögzíteni 
    kell, amelynek indokoltságát az illetékes polgárőrszervezet elnöke a menetlevélen és a havi
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  kimutatásban igazolja, illetve dönt a túlfogyasztás (hiány) következményeiről.(4.sz.melléklet)

7. Általános rendelkezések
a) Az egyesület tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárműveket csak azok a polgárőrök és 
    munkavállalók vezethetik, akik megfelelnek az 1/1975. (II.5.) KPM-BM
    együttes rendelet (KRESZ) 4. § (1) bek. a)–c) pontjában foglalt rendelkezéseinek:

Járművet vezethet az, aki:
• a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel
  rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs;
• a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
• a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és 
  szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

b) Az igénybevétel esetén az egyesület vezetője köteles meggyőződni a felsorolt
    feltételek meglétéről.
c) A polgárőrségnél csak olyan gépjárművek vehetők igénybe, amelyek érvényes hatósági
    műszaki vizsgával és a kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznek.
d) A polgárőrgépjárműveket rendszeresen vezető polgárőrök számára ki kell adni az X100-912 
    cikkszámú, IGAZOLVÁNY SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEK ÜGYINTÉZŐI 
    VEZETÉSÉHEZ című formanyomtatványt (5.sz.melléklet)  az engedélyező aláírásával.
e) Az IGAZOLVÁNY visszavonásáról az engedélyező köteles gondoskodni, amikor annak
    birtoklásának feltételei megszűntek.

Ezt a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesületre vonatkozó gépjármű üzemelési szabályzatot a 
Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége …./2015.(VI.12.)CSPE-ELN számú határozatával 
elfogadta, az alkalmazását a kihirdetést követően kell alkalmazni.

Csabaszabadi, 2015. június 12.

Kesjár Mátyás
      elnök
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT

üzemanyag-fogyasztás elszámolási módjának megválasztásáról

Alulírott ……………………………………… a …………………… tulajdonát képező,

……………………….. forgalmi rendszámú személygépkocsi üzemanyag-fogyasztásának

elszámolásánál

2015. június 12-től

a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben meghatározottak közül az alábbi módozatot

választom:

– a Kormányrendelet 2. § szerinti alapnorma elszámolása (*)

– a Kormányrendelet 4. § szerinti alapnorma-átalány elszámolása (*)

(*A választott módozat aláhúzandó!)

Csabaszabadi, ……….

……………………………………
aláírás
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4. számú melléklet

         ÜZEMANYAG -ELSZÁMO-
LÁS 2015. 

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület
5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4.
számla szám
tankolt.menny.

érték
km. 
állás kezdő

záró

GK. forgalmi rendszáma:
Típu-
sa

Alap-
norma liter/100km

Menetlevél  

Megtett
kilomé-

ter  
Pótlé-
kok     

Meg-
jegyzés

Dátum
Szá
m Összesen

Országúti
alapnor-
mával

Városi
forga-
lom 

Szá-
raz 
föld-
út

Te-
rep 
dü-
lőút

Klíma 
(06.01-
09.01.)

Elszá-
molható 
benzin 

 

 

    128%
110

%
125

% 105% liter  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

          
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
  0      0,000  
 0     0,000  
Mindösz-
szesen:  0 0 0 0 0 0 0,000  
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5. számú melléklet

Iktatószám: ___/20_ __

Engedély 

a Polgárőrség Csabaszabadi fenntartásában lévő
 ___________________________ típusú 

_____-_____ forgalmi rendszámú személygépkocsi vezetésére. 

Név: ________________________ 

Szig. sz.: _____________________

Jogosítvány sz: _________________ 

Ezen engedély visszavonásig érvényes. 

Csabaszabadi, 20_. ______________ 

Aláírás: _______________ 

Név:     _____________ 
              elnök
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