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A Semmelweis Egyetem 

S z en á t u s á n a k 

 

 

38/2009. (IV. 29.)  számú 

h a t á r o z a t a 

 

a Juttatási szabályzat módosításáról 

 

 

A Szenátus a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9. § (12) 
bekezdése alapján a Semmelweis Egyetem Juttatási 
szabályzatát - egységes szerkezetben - az alábbiak szerint 
alkotta meg. 

 
 
 
 
A Juttatási szabályzat személyi hatálya kiterjed a szabályzatban meghatározott szervezetekre, 
személyekre, tárgyi hatálya kiterjed a személygépkocsi, a mobiltelefon és a kincstári kártya 
használat szabályaira. 
 

1. § 
 
(1)  A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló személygépkocsi használatára jogosult 

személyek tisztségük betöltéséig:  
a) az Egyetem rektora,  
b) az Egyetem gazdasági fıigazgatója,  
c) az Egyetem stratégiai és mőködésfejlesztési fıigazgatója,  
d) a Semmelweis Egyetem karának szabályzatában meghatározott személy.  

 
(2)  Az (1) bekezdés a) – c) pontjában meghatározott személyek a személygépkocsi 

használatához gépkocsivezetıt vehetnek igénybe.  
 
(3)  Az (1) bekezdés a) – c) pontjában meghatározott személyek a személygépkocsi hivatali 

használatára korlátozás nélkül, magáncélú használatára pedig évi huszonnyolcezer 
kilométer keretig jogosultak.  
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2. § 
 
(1)  A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló személygépkocsi magánhasználata esetén a 

fizetendı személyi jövedelemadó mértékét az 1991. évi LXXXII. törvény a 
Gépjármőadóról  IV. fejezete alapján kell meghatározni.  

 
(2)  Magánhasználat esetén a jogosult útnyilvántartás vezetésére nem kötelezhetı.  
 
(3)  Az 1. § (1) bekezdés a) – c) pontjában meghatározott személyek jogosultak a saját, 

illetıleg házastársuk tulajdonában álló személygépkocsi hivatali célú használatára. A 
saját, illetıleg házastárs tulajdonában álló személygépkocsi hivatali célú használata esetén 
a költségtérítésre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §-a 
alapján meghatározott térítés fizethetı. A térítés alapbizonylata ilyen esetben a kiküldetési 
rendelvény.  

 
3. § 

 
 (1)  Felhatalmazást kapnak a Semmelweis Egyetem karai, hogy a Karon a gépkocsi 

használatára jogosult vezetık körét és a jogosultság tartalmát saját szabályzatukban 
megállapítsák.  

 
(2)  A kari vezetıt megilletı magánhasználat mértéke nem haladhatja meg az 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott mértéket.  
 
(3)  A Kar szabályzatában meghatározott gépkocsi használattal kapcsolatos költségek a Kart 

terhelik.  
 

4. § 
 
(1)  A Semmelweis Egyetem közalkalmazottai, akiknek a számára az elérhetı 

mobiltelefonhálózat készülékeit az Egyetem biztosítja, jogosultak a készüléknek az 
Egyetem érdekében történı használatára. 

 
(2)  Korlátlan telefonhasználatra jogosult: 

a) az Egyetem rektora, 
b)az Egyetem rektorhelyettesei,  
c) az Egyetem gazdasági fıigazgatója, 
d) az Egyetem stratégiai és mőködésfejlesztési fıigazgatója, 
e) a karok dékánjai és fıigazgatója, 
f) az Egyetem szervezeti egységeinek vezetıi által kijelölt személy azzal, hogy a használat 
díját a szervezeti egység viseli.  

 
(3)  A (2) bekezdésben nem említett egyéb esetekben a telefon elıfizetéshez kapcsolódó havi 

korlátozott telefonhasználatot a szervezeti egység vezetıje jogosult meghatározni azzal, 
hogy a használat díját a szervezeti egység viseli.  
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5. § 

 
(1)  Kincstári kártya használatára jogosult 

a) az Egyetem rektora, 
b) az Egyetem rektorhelyettesei,  
c) az Egyetem gazdasági fıigazgatója, 
d) az Egyetem stratégiai és mőködésfejlesztési fıigazgatója  
e) azok a szervezeti egység vezetık VIP kártyára, gazdasági igazgatók, gazdasági vezetık 
intézményi kártyára, akik részére az Egyetem rektora a gazdasági fıigazgató javaslatára 
engedélyezi. 

 
(2)  A kincstári kártya használatát a Pénzkezelési szabályzat szabályozza.  
 

6. § 
 
Jelen szabályzat – egységes szerkezetben – a Szenátus 38/2009. (IV. 29.) számú határozatával lép 
hatályba. Ezzel egyidejőleg a 79/2005. (XI. 24.) ET. számú határozattal kiadott korábbi 
szabályzat az érvényét veszíti. 
 
Budapest, 2009. április 29. 
 
 

Dr. Tulassay Tivadar s.k. 
    rektor 


