1. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Gépjárműigénylés
Az igénylő neve, munkaköre, szervezeti egysége, telefonszáma:
.....................................................................................................................
Utasok neve:
1 ...................................................................................................................
2 ...................................................................................................................
3 ...................................................................................................................
4 ...................................................................................................................
Az utazás célja: ............................................................................................
Útvonala (ország/helység/utca/házszám): .....................................................
Előrelátható időtartama: ...............................................................................
A gépjárművezető első jelentkezési helye: ....................................................
A jelentkezés időpontja: 20....... év ................. hó ...... nap ...... óra ...... perc
A fuvar befejezésének előrelátható időpontja és helye:
A gépjárművet saját vezetéssel igényelem: igen-nem
.............................................
az igénylő aláírása
A gépjármű igénybevételét indokoltnak tartom:
................................., 20...... év ............... hó ...... nap
.............................................
szervezeti egység vezetője
Az alábbi részt kitöltése a gépjárműigénylést koordináló bírósági dolgozó tölti ki:
Üzemi gépjármű igénybevételét nem engedélyezem1
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A megfelelő aláhúzandó.

gépjárművezetővel engedélyezem2
saját vezetéssel engedélyezem3
kért időpontban üzemi gépjármű nem biztosítható4
Gépjármű rendszáma/gépjárművezető neve: ............................................................
................................., 20...... év ............... hó ...... nap
.............................................
engedélyező
(bíróság elnöke vagy az általa megbízott személy)
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A megfelelő aláhúzandó.
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A megfelelő aláhúzandó.
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A megfelelő aláhúzandó.

2. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Az üzemi használatú gépjárművek havi futásteljesítménye, forgalmi elszámolása
Gépjármű forgalmi rendszáma:
Gépjárművezető neve:
Gépjárművezető neve:
Gépjárművezető neve:
Elszámolási időszak kezdete:

20... ............ hó ...... napjától

Elszámolási időszak vége:

20... ............ hó ...... napjáig

Kilométer-számláló állása előző időszak végén:
..................... km
Kilométer-számláló állása tárgy időszak elején:
..................... km
Tárgy időszak alatt megtett km:
...................... km
............ kártyával fizetett üzemanyag:
............ liter; ............... Ft
............ kártyával fizetett üzemanyag
............. iter; ............... Ft
Készpénzzel/valutával vásárolt üzemanyag:
............ liter; ............... Ft
Vásárolt motorolaj:
............ liter; ............... Ft
Vásárolt áru megnevezése:
Vásárolt szolgáltatás megnevezése, összege (mosatás,
parkolás, útdíj stb.)

................................., 20...... ............... hó ...... nap
.............................................
gépjárművezető

3. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Gépjármű kiviteli engedély külföldre
Az ........................................................... mint a gépjármű vagyonkezelője hozzájárul, hogy
............................................................ név
............................................................ úti okmány száma
............................................................ típusú
............................................................ forgalmi rendszámú
............................................................ alvázszámú
............................................................ motorszámú gépjárművel
.............-tól ............-ig terjedő időszakban Magyarország területét elhagyja.
..............., ................................................
P. H.
................................................
cégszerű aláírás
Permission to use the vehicle abroad
.............................................................................., as the owner/operator of the vehicle, gives its consent
that the following person and vehicle:
............................................................ name
............................................................ travel document number
............................................................ vehicle type
............................................................ vehicle registration number
............................................................ vehicle chassis number
............................................................ vehicle engine number
from ............ to ............ leave the territory of Hungary.
..............., ................................................
P. H.
................................................
company seal, signature

4. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Gépjármű átadása-átvétele
Forgalmi rendszám: ...............................................................................................
Típus: .....................................................................................................................
Átadás helye, időpontja (év/hó/óra/perc): ..............................................................
Visszavétel helye, időpontja (év/hó/óra/perc): ........................................................
A fenti rendszámú gépjármű az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:
Megnevezés

Induláskor

Tele tank
Forgalmi engedély
Üzemanyag-, kincstári kártya
Indító kulcs
Pótkerék/defektjavító csomag
Emelő
Elsősegély doboz
Tartalék izzókészlet
Vontatókötél
Elakadásjelző
Rádió működik - nem működik
Tűzoltó készülék
GPS navigáció
Kerékanyakulcs
Kilométeróra-állás

Induláskor:
átadó:

átvevő:

aláírás:

aláírás:

Érkezéskor:

Érkezéskor

átadó:

átvevő:

aláírás:

aláírás:

A kulcsos üzemi használatú gépjárművet az engedélyben és a menetlevélen megnevezett bírósági
dolgozó átveszi, illetve visszaérkezést követően átadja a gépjármű-üzemeltetéssel megbízott személynek
(hivatásos gépjárművezető, gépjármű ügyintéző). Az átadás-átvételkor a jelen átvételi lapon szereplő
tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon „X”-szel jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépjármű nem adható ki.
A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni. Az
átadás/átvétel lap a kapcsolódó menetlevél melléklete.
Megjegyzés:

5.a) melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Elszámolólap - gépkocsi futásteljesítményéről, üzemanyag-fogyasztásról
1.

Rendszám

2.

Típus

3.

Henger űrtartalom (cm3)

4.

Üzemanyag

5.

Gépkocsivezető(k)

6.

Elszámolási időszak

7.

8.

6.a)

kezdete (év, hó, nap)

6.b)

vége (év, hó, nap) tárgyhóban az utolsó teletankolás

Megjegyzés

... év ... hónap

Kilométer-számláló állása
7.a)

az időszak végén (tárgyhóban az utolsó teletankoláskor!)

7.b)

az időszak elején

Megtett kilométer (7.a-7.b)
8.a)

Fogyasztási norma ((l/100 km) - [alapnorma-átalány vagy
alapnorma 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet és belső
szabályzat szerint]

8.b)

Norma szerint elszámolható maximális üzemanyag
mennyiség (liter) [átalány alkalmazásánál=(8*8.a)/100,
egyébként =13.e]

9.

Adóhatóság által közzétett üzemanyag ár (Ft/l)

10.

Üzemanyag ktg. normatív ellenértéke (Ft) (8.b*9.)

11.

Tankolt üzemanyag

a)

összege (Ft)

b)

mennyisége összesen (liter)

Tankolási bizonylat
alapján*

Számla
alapján

12.

ba)

tankolási bizonylat alapján

bb)

számla alapján

Átlagfogyasztás (tényleges)
elszámolt norma (l/100 km) /átlagfogyasztás a fogyasztási
norma %-ában
Korrekció figyelembe vehető

igen

nem

megfelelőnél „X”-szel jelölendő
ha

túlfogyasztás (+) l/100 km

-

-

nem

megtakarítás (-) l/100 km

-

-

megtett km

l/megtett
km

-

13.

Korrekció figyelembevétele alapnorma megállapításnál

a)

Alapnorma

b)

Téli üzem: XII. 1. - III. 1. között +3%

c)

Nyári üzem: V. 1. - IX. 1. között +5%

d)

Városi forgalom
da)

Budapesten (lakott területen belüli és átmenő) +35%

db)

Megyeszékhelyen (lakott területen belüli) +25%

dc)

Egyéb városokban (lakott területen belüli) +15%

e)

Norma szerint elszámolható összes üzemanyag mennyiség (liter)

f)

Norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiség (liter/100 km)

g)

túlfogyasztás (+) l/100 km

N

h)

megtakarítás (-) l/100 km

I

14.

Kifizethető havi üzemenyag megtakarítás (Ft)

15.

Egyéb költségek (áfával)
Mosó (db)
Olaj (liter)
Autópálya díj (db)
Kötelező szerviz
Eseti, soron kívüli javítás, karbantartás
Egyéb (felsorolva, pl. parkolás, tisztítószerek)

0
mennyiség

összeg
Ft

Megjegyzés

összesen

Kelt: 20..................................
Gépkocsivezető aláírása:
Ellenőrizte (név/beosztás/aláírás):
Megjegyzés:
* A tankolási bizonylaton feltüntetett összeg a kereskedő által biztosított kedvezményt / számított
felárat nem tartalmazza.

5.b) melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Elszámolólap - gépkocsi futásteljesítményéről, üzemanyag-fogyasztásról
1.

Rendszám

2.

Típus

3.

Henger űrtartalom (cm3)

4.

Üzemanyag

5.

Gépkocsivezető(k)

6.

Elszámolási időszak

7.

8.

6.a)

kezdete (év, hó, nap)

6.b)

vége (év, hó, nap) tárgyhóban az utolsó teletankolás

Kilométer-számláló állása
7.a)

az időszak végén (tárgyhóban az utolsó teletankoláskor!)

7.b)

az időszak elején

Megtett kilométer (7.a-7.b)
8.a)

Fogyasztási norma (l/100 km) - (alapnorma-átalány vagy
alapnorma
60/1992. (IV. 1.) Korm.rendelet és belső szabályzat szerint)

8.b)

Norma szerint elszámolható maximális üzemanyag
mennyiség (liter) (átalány alkalmazásánál=(8*8.a)/100,
egyébként =13.e)

Megjegyzés

...... .év ...... negyedév

9.

Adóhatóság által közzétett üzemanyag ár (Ft/l)

10.

Üzemanyag ktg. normatív ellenértéke (Ft) (8.b*9.)

11.

Tankolt üzemanyag

a)

összege (Ft)

b)

mennyisége összesen (liter)

12.

ba)

tankolási bizonylat alapján

bb)

számla alapján

Tankolási bizonylat
alapján*

Számla
alapján

Átlagfogyasztás (tényleges)
elszámolt norma (l/100 km) /átlagfogyasztás a fogyasztási
norma %-ában
Korrekció figyelembe vehető
megfelelőnél „X”-szel jelölendő
ha

túlfogyasztás (+) l/100 km

nem

megtakarítás (-) l/100 km

13.

Korrekció figyelembe vétele alapnorma megállapításnál

a)

Alapnorma

b)

Téli üzem: XII. 1. - III. 1. között +3%

c)

Nyári üzem: V. 1. - IX. 1. között +5%

d)

Városi forgalom:
da)

Budapesten (lakott területen belüli és átmenő) + 35%

db)

Megyeszékhelyen (lakott területen belüli) +25%

dc)

Egyéb városokban (lakott területen belüli) +15%

e)

Norma szerint elszámolható összes üzemanyag mennyiség (liter)

f)

Norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiség (liter/100 km)

igen

nem

X

megtett km

g)

túlfogyasztás (+) l/100 km

I/N

h)

megtakarítás (-) l/100 km

I/N

14.

Kifizethető üzemenyag megtakarítás (Ft)

15.

Egyéb költségek (áfával)

mennyiség

l/megtett
km

összeg
Ft

Megjegyzés

Mosó (db)
Olaj (liter)
Autópálya díj (db)
Kötelező szerviz
Eseti, soron kívüli javítás, karbantartás
Egyéb (felsorolva, pl. parkolás, tisztítószerek)

összesen:

Kelt: 20..................................
Gépkocsivezető aláírása: .................................................
Ellenőrizte (név/beosztás/aláírás):
Megjegyzés:
* A tankolási bizonylaton feltüntetett összeg a kereskedő által biztosított kedvezményt/számított felárat
nem tartalmazza.

6. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
Kérvény
Tisztelt Elnök Asszony!
Kérem, hogy a 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás ...... §-a alapján 20... év ... hó ... napjától kezdődően,
Magyarország területén, illetve külföldön kilométer korlátozás nélkül üzemi használatú gépjármű
személyes használatát engedélyezni szíveskedjék.
Adataim:
Név: ................................................................................................................................
Munkakör: ......................................................................................................................
Bírósági szervezet: ..........................................................................................................
Munkavégzés helye: ........................................................................................................
Adott gépjármű-kategóriára érvényes gépjárművezetői engedélyem száma: ..................
....................., 20... ............ hó ...... nap
.............................................
(igénylő aláírása)

7. melléklet a 20/2019. (X. 31.) OBH utasításhoz
......... Elnöki engedély
üzemi használatú gépjármű személyes használatára
részére
(munkakör)
Tisztelt (név)

Asszony/Úr!

A 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás ...... §-a szerinti jogkörömben eljárva, 20...........................-tól
kezdődően, Magyarország területén, illetve külföldön kilométer korlátozás nélkül személyes
vezetéssel/hivatásos gépjárművezetővel az
.................................... típusú,
.................................... forgalmi rendszámú,
üzemi gépjármű személyes használatát engedélyezem.
A használattal kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítéséről a bíróságok által használt gépjárművek
üzemeltetéséről és használatáról szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasításban foglaltak alkalmazandók.
Tájékoztatom, hogy a juttatásra való jogosultsága jelen engedély visszavonásáig, de legkésőbb a
kinevezése/megbízatása5 megszűnéséig áll fenn.
..........................., 20... év ............... hó ...... nap

5

A megfelelő aláhúzandó.

