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A Semmelweis Egyetem 

Kancellárjának 

 

K/3/2017. (I.23.) számú határozata 

 

a Kiküldetési Szabályzat módosításáról 

 

Az SZMSZ 3/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis 

Egyetem Kancellárja az alábbi döntést hozta: 

 

1. § A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a K/11/2015. (XI.23.) számú 

határozattal elfogadott, a Kiküldetési Szabályzat melléklet szerinti módosítását. 

 

2. § A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezetű szabályzat 

közzétételével végrehajtottá válnak, ezért az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét 

követő napon jelen módosító határozat hatályát veszti. 
 

3. § Jelen határozat és melléklete (a Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat) a 

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt  követő napon lép 

hatályba, de a költségtérítésre vonatkozó részek a jogszabályi változásoknak megfelelően 2017. 

január 01-től alkalmazandók.  

 

Budapest, 2017. január 23. 

 

 

 

Dr. Szász Károly 

kancellár 
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A K/3/2017. (I.25.) sz. határozat melléklete 

 

1. § A „Kiküldetési Szabályzat” cím szövegrész helyébe a „Kiküldetési és 

Költségtérítési Szabályzat” szöveg lép. 

 

2. § 1. pont Általános rendelkezések kiegészítésre került a következő 

jogszabályokkal: 

 „a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 

 a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet.” 

 

3. § 1. pont Általános rendelkezések: törlésre került a következő jogszabály: 

„a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 

278/2005. (XII.20.) Korm. rendelet” 

 

4. § 1. pont Általános rendelkezésekben  

a) az „MT” szövegrész helyébe a „Mt” szövegrész került, 

b) az „SZJA Tv.” szövegrész helyébe a „Szja” szövegrész került. 

 

5. § 1.2. pont Fogalmakban a „Belföldi kiküldetés” pontja kiegészül a következő 

mondattal: 

„Munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját 

szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató 

székhelye minősül munkahelynek.” 

 

6. § 1.3. pont A kiküldetés pénzügyi forrása a) pontja kiegészül a következő 

szövegrésszel:„- kivétel a Doktori Iskola,” 

 

7. § 2.1.2. pont A belföldi kiküldetésben résztvevő alkalmazottat megillető 

költségtérítések pont (2) bekezdés b) pontjában szereplő „9” szövegrész helyébe „15” 

szövegrész került. 

 

8. § 2.1.2. pont A belföldi kiküldetésben résztvevő alkalmazottat megillető költségtérítések 

pont (3) bekezdés a) pontjában törlésre kerül a „legfeljebb 4*-os szálloda” szövegrész. 
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9. § 2.2.4. Nemzetközi utazásszervezés keretében elszámolható költségek d) pont 2. 

pontja törlésre kerül. 

 

10. § A 3. pont címében törlésre kerül az „és egyéb” szövegrész. 

 

11. § A 3. pontban a bekezdések számozásra kerülnek. 

 

12. § A 3.1. Vidékről történő munkába járás költségtérítése pont (6) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„A hazautazással kapcsolatos költségtérítés mértéke a bérlettel vagy menetjeggyel 

(amennyiben az adott járat csak helyjeggyel vehető igénybe, + helyjeggyel) való elszámolás 

ellenében azok árának 86%-a, de legfeljebb a nemzetgazdasági miniszter minden év január 25-

ig a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett közleményében meghatározott összeg. A 

hazautazás céljából légi közlekedési jármű is igénybe vehető.” 

 

13. § A 3.1. Vidékről történő munkába járás költségtérítése pont (11) bekezdés c) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3.1 pont (11) Gépjárművel történő vidékről munkába járás esetén költségtérítés kizárólag 

csak akkor jár és adható, ha) 

„c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 

szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, 

ideértve azt az esetet is, ha munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) 

pontjában felsorolt hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- 

és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli 

rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa) biztosítja;” 

 

14. § A 3.1. Vidékről történő munkába járás költségtérítése pont (11) bekezdés d) és e) 

pontja hatályon kívül helyezére kerül. 

 

15. § A 3.1. Vidékről történő munkába járás költségtérítése pont (11) bekezdés 

kiegészül a következő f) ponttal: 

(3.1 pont (11) Gépjárművel történő vidékről munkába járás esetén költségtérítés kizárólag 

csak akkor jár és adható, ha) 

„f) a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénylő gyermeke van.” 

 

16. § A 3.1. Vidékről történő munkába járás költségtérítése pont (13) bekezdés helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„A térítés az Szja. 25. § (2) bekezdés pont bb) alpontja szerinti összege, a – 2017. január l-től 

– 15 Ft/km alapulvételével a munkában töltött napokra számolva, legfeljebb a munkahely és a 

lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével meghatározott 

összeggel azonos.” 
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17. § 3.2. Munkavégzéshez szükséges helyi utazási bérlet (BKK bérlet), menetjegy 

költségtérítése és egyéb költségtérítések pont (1) bekezdésében az „A munkavégzéshez 

szükséges BKK bérlet” szövegrész helyébe az „A munkavégzéshez szükséges havi BKK 

bérlet” szöveg lép. 

 

18. § A 3.2. Munkavégzéshez szükséges helyi utazási bérlet (BKK bérlet), menetjegy 

költségtérítése és egyéb költségtérítések pont (4) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Amennyiben a szervezeti egység a munkavállalónak nem havi, hanem éves bérletet biztosít, a 

munkavállalóval megállapodást kell kötni arra vonatkozóan, hogy a munkavégzés szünetelése 

– a rendes szabadság és 30 napot meg nem haladó betegállomány időtartama kivételével –, 30 

napot meghaladó kiküldetés és a jogviszony év közbeni megszűnése esetén a bérlet összegének 

időarányos részét a szervezeti egység részére köteles megtéríteni.” 

 

19. § A 3.2. Munkavégzéshez szükséges helyi utazási bérlet (BKK bérlet), menetjegy 

költségtérítése és egyéb költségtérítések pont (6) bekezdése hatályon kívül helyezére kerül. 

 

20. § A 3.2. Munkavégzéshez szükséges helyi utazási bérlet (BKK bérlet), menetjegy 

költségtérítése és egyéb költségtérítések pont (7) bekezdését követő bekezdések helyébe a 

a következő rendelkezések lépnek: 

„ (8) A költségtérítés elszámolása a BKK bérlet, menetjegy és az Egyetem nevére szóló számla 

leadása ellenében a 12-13. számú melléklet felhasználásával történhet.  

(9) A munkavégzéshez szükséges kedvezményes bérlet térítése esetén a munkavállaló nevére 

szóló számlát kell a 11. számú melléklet szerinti listához csatolni. 

(10) A hiánytalanul, hibátlanul kitöltött, felszerelt nyomtatványokat tárgyhó 10. napjáig 

kell a Pénzügyi Igazgatóságra beküldeni. Ezt követően a számfejtésre csak a következő 

hónapban kerül sor. 

(11) A havi és éves bérletszelvényeket valamint a BKK gyűjtőjegyeket utólag, a felhasználás 

hónapját, illetve évét, jogviszony év közbeni megszűnése esetén a kilépést követően a 

szervezeti egységnél maradó beküldési listához kell csatolni és az adózásra vonatkozó 

rendelkezések betartásának utólagos megállapíthatósága és ellenőrzése végett a szervezeti 

egységnek a juttatás évét követő 5 naptári évig meg kell őrizni. Éves bérlet esetén a bérlet 

összegének időarányos térítésére vonatkozó megállapodást is csatolni kell.” 

 

21. § 6. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép 

(módosított 6. sz. melléklet). 

22. § 7. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 7. sz. melléklet). 

23. § 8. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 8. sz. melléklet). 

24. § 9. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 9. sz. melléklet). 

25. § 10. sz. melléklet törlésre került. 

26. § 11. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 11. sz. melléklet). 
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27. § 12. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 12. sz. melléklet). 

28. § 13. sz. melléklet helyébe jelen határozat mellékletéhez tartozó 1. melléklet lép (a 

módosított 13. sz. melléklet). 

 

 

 

 


