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a saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételének engedélyezéséről szóló 13/2009. (V. 22.) számú 

rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről, valamint a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról az egyetemi 

szervezetszabályozó eszközök belső koherenciájának biztosítása érdekében 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Szervezeti 

és Működési Szabályzat I. kötetet 5. sz. mellékletét képező Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat 73. § 

(5) bekezdés r) és s) pontjaiban foglaltakra is figyelemmel az egyetemi szervezetszabályozó eszközök belső 

koherenciájának biztosítása érdekében az alábbi utasítást adom ki:  

1. § 

A külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori 

utasítás  

a) 6. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„6. § (1) [A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a 

leggazdaságosabb módon érje el.] A kiutazó igénybe vehet másodosztályú vagy azzal egyenértékű 

szolgáltatást biztosító közlekedési eszközt, illetőleg – a saját gépkocsi hivatalos célú használatának rendjét 

rögzítő kancellári utasításban meghatározott feltételek megléte esetén kiadott engedély alapján – saját 

gépkocsit, szívességi gépkocsi használatot.” 

b) 6. § (7) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § (7) Személygépkocsi használata esetén a költségtérítés az alábbiak szerint számolható el: 

a) saját tulajdonú gépjármű és szívességi használatra kapott jármű használata esetén: a megtett, a 

kiküldetési rendelvényen rögzített út tekintetében, az állami adóhatóság által közzétett érvényes 

üzemanyagár és a fogyasztási norma alapulvételével, valamint – kizárólag saját tulajdonú gépjármű 

használatakor – a mindenkori jogszabály szerinti normaköltség felszámításával; 

(…)” 

c) 6. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § (8) A (7) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben a saját gépkocsi hivatalos célú 

használatának rendjét rögzítő kancellári utasítás szerint kell eljárni. Az ott előírt feltételek hiányában 

költségtérítés személygépkocsi használatra nem fizethető. Az egy személygépkocsival utazók esetén csak a 

költséget ténylegesen viselő jogosult a költségtérítés elszámolására. Az elszámolást az e bekezdésben 

hivatkozott külön kancellári utasítás szerinti nyomtatványon kell benyújtani.” 

2. § 

Hatályát veszti: 

a) a saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételének engedélyezéséről szóló 13/2009. (V. 22.) számú 

rektori utasítás, 

b) a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú 

rektori utasítás 6. § (7) bekezdésének b) pontja. 

3. § 

(1) Az utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Az utasítás a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
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 Hatályát vesztette a 3. § (2) bekezdése értelmében. Hatályon kívül: 2018. XI. 7. napjától. 


