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a saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételének engedélyezéséről 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötete, a 

Szervezeti és Működési Rend 76.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, a 78. § (1) bekezdésében foglalt utasítási 

jogkörében eljárva a saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételének engedélyezésének rendjét a 

következők szerint állapítja meg: 

1. § 

(1) A jelen utasítás alkalmazásában  

a) saját tulajdonú gépkocsi: az a gépkocsi (ideértve a továbbiakban a házastárs tulajdonát is), melynek 

tulajdonjogát a magánszemély az Szja törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak 

betartásával a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja. 

b) szívességi használatra kapott jármű alatt kell érteni azt az esetet, amikor a kiutazó más tulajdonostól 

– a jogszabályi előírások betartásával – ellenszolgáltatás nélkül kölcsönvett személygépkocsival vesz 

részt a kiutazásban. 

(2) A jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan bel- és külföldi kiküldetésre (a továbbiakban együtt: 

kiküldetés), amely során annak teljesítése érdekében saját tulajdonú gépkocsi vagy szívességi használatra 

kapott jármű (a továbbiakban a jelen utasításban együtt: saját gépkocsi) igénybe vételére kerül sor. 

(3) A jelen utasítás hatálya kiterjed  

a) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. számú 

mellékletében felsorolt valamennyi szervezeti egység közalkalmazotti jogviszonyban, vagy megbízási 

szerződéssel foglalkoztatott munkatársára és azon hallgatóira, akikkel közalkalmazotti jogviszonyt 

létesített, vagy hallgatói munkaszerződést (ideértve a doktorandusz szerződést is) kötött, valamint az 

MTA-ELTE kutatócsoportba kirendelt MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájával közalkalmazotti 

jogviszonyban álló foglalkoztatottakra; 

b) az Egyetem pályázataiban résztvevő valamennyi jelen bekezdés a) pontja szerinti munkatársra, ha a 

kiküldetésre elnyert pályázat keretében kerül sor. 

2. § 

(1) A kiküldtetés teljesítéshez saját gépkocsi igénybevételére kizárólag a kiküldetés elrendelőjének az 1. sz. 

melléklet szerinti nyomtatványon rögzített engedélye alapján és a (2) bekezdés szerint feltételek igazolt 

fennállása esetén kerülhet sor. 

(2) Saját gépkocsi használata engedélyezésének feltétele, hogy a kiküldött a gépkocsira  

a) érvényes felelősségbiztosítással és  

b) érvényes CASCO (gépjármű-, baleset-, utas- és poggyászbiztosítást magában foglaló) biztosítással 

rendelkezzen, vagy aláírja a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot. 

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételek hiányában a saját gépkocsi használata nem engedélyezhető, e jogcímen 

költségtérítés nem fizethető. 

(4) A saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevétele esetében az elszámolást az 1. sz. melléklet szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani. 

(5) Az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványhoz benyújtásával egyidejűleg csatolni kell 

a) a felelősségbiztosítás, valamint – ha rendelkezik vele – a CASCO biztosítás érvényes befizetését 

igazoló bizonylat másolatát, 

b) szívességi használatra kapott jármű igénybevétele esetén az erre vonatkozó kölcsön, vagy 

haszonkölcsön szerződés egy eredeti példányát. 

3. § 

A jelen utasítás 2009. május 25. napján lép hatályba. 

Budapest, 2009. május 22. 

Dr. Hudecz Ferenc 

                rektor 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (X. 29.) rektori utasítás. Hatályon kívül: 2018. november 6. napjától. 



  

a 13/2009. (V. 22.) számú rektori utasítás 

1. sz .melléklete 

Kiküldő:       

       Ikt.sz: 

Engedély saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételére és annak elszámolása 

Kiküldött neve: ………………………………………………………..   

Kiküldetés időtartama:  

         

………………………… -tól  …………………..  -ig 

Gépkocsi saját tulajdonú:               igen nem 

Utóbbi esetben a 

szerződés csatolva +       –    

Gépkocsi frsz: ………………………………    

Gyártmány, típus: …………………………..    

Gépkocsi hengerűrtartalma: …..….………….. cm3    

KGFB kötvény száma: …..….…………..    

CASCO kötvény száma: …..….…………..    

Felelősségvállaló nyilatkozatot tett: igen nem   

   A gépkocsi használatot engedélyezem.  

 Budapest, 200  .                  hó       nap    

      

 

utalványozási jogú vezető 
  

A gépjárművel külföldi kiküldetés során megtett km 

(útnyilvántartás szerint): …………. km  

Üzemanyag fajtája: …………………………    

Üzemanyag ára:    …………. Ft/l  

     Üzemanyag felhasználás: ………. Ft 

    Normaköltség (szívességi használat esetén nem számolható el) (9 Ft/km):  …..…. Ft 

     

Költségtérítés összesen: ……… Ft 

 

  utkód körzet  forrás munkaszám   

 Terhelendő:    ………    ……. …. ……………….  

    ………    ……. …. ……………….  

    ………    ……. …. ……………….  

        

 Útnyilvántartás       

     Km-óra állása induláskor:   
      :   

 Gépjármű használat 

Felkeresett üzleti 

partner(ek) megnevezése, 

utazás célja  Megtett km 

 időpontja viszonylat (honnan, hová)     

           

           

           

     
Km-óra állása érkezéskor: 

  
Budapest, 200  .                  hó       nap 

 kiutazó aláírása   

A gépkocsi használat gazdaságosságát, szükségességét és a menetteljesítményt igazolom: 

        

Budapest, 200  .                  hó       nap     

     utalványozási jogú vezető   

 Az elszámolást ellenőriztem:     

    szervezeti egység gazdasági vezetője   



  

a  13/2009. (V. 22.) számú rektori utasítás 

2. sz .melléklete 

 
 Ikt.sz: (ua. mint az 1. sz. mellékleté:  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

   

Kiküldő:  

 

Kiküldött neve:  

Kiküldetés időtartama: -tól -ig 

Gépkocsi saját tulajdonú igen nem 

Gépkocsi frsz:  

Gyártmány, típus:  

Felelősségbiztosítási kötvény száma:  

 

 

Alulírott, mint kiküldött kijelentem, hogy a fenti iktatószámú kiküldetés során a saját tulajdonú gépkocsi 

/ szívességi használatra kapott jármű igénybevételének engedélyezése kifejezetten kérésemre történt. 

 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a gépkocsi-használattal összefüggésben keletkezett esetleges bármilyen kár 

megtérítését az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől nem követelem, rá áthárítani nem fogom, tudomásul 

veszem, hogy az ilyen károk a saját érdekkörömben bekövetkező kárnak minősülnek, amelyekért az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem nem felel.  

 

 

Budapest, …………………………………………….. 

 

 

 

…………………………… 

kiküldött 


