
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Kolozsvári Kar 

 

Utazási költségtérítés szabályzata 

 

A Kolozsvári Kar oktatói (főállású, társult, óraadó és vendégoktatói), amennyiben nem 

Kolozsváron élnek, az oktatói feladataik ellátásának érdekében kérhetik a közszállítással vagy 

személygépkocsival történő utazásaik költségének térítését az alábbiak szerint:  

I. Közszállítás 

1) Amennyiben az utazás közszállítással (autóbusz, II. osztályú vonat) történik, akkor a 

jegyek/utazási bizonylatok teljes ellenértéke térítendő. 

2) A repülőjegy az útvonalnak megfelelő II. osztályú vonatjegy értékéig térítendő. 

3) 300 km fölötti távolság esetében az utazó hálókocsira, vagy első osztályú vonatjegyre 

jogosult. Ez a távolság a román törvényekkel szinkronban változhat. 

II. Személygépkocsi 

1) Amennyiben az utazás személygépkocsival történik, az oktató maximum 7,5 liter/100 km 

üzemanyag (95-ös benzin vagy ugyanezen árkategóriának megfelelő gázolaj) 

visszatérítésben részesül, a lakóhely (település) és az egyetem (Kolozsvár) közötti 

távolságra (mellékletben található az elszámolható üzemanyag mennyisége 

útvonalanként).  

2) Külföldi lakhellyel rendelkező oktatóknak bizonylat alapján a Rovinieta ellenértékét is 

térítjük. 

3) Ebben az esetben az elszámoláshoz a gépkocsi forgalmi engedélyének és az igénylő 

személyi igazolványának (vagy egyéb, lakhelyet igazoló hivatalos okiratnak) a másolata is 

szükséges, amelyet tanévente egyszer, legkésőbb az első költségtérítés-igénylés 

benyújtásának dátumáig kell mellékelni. 

4) Amennyiben több oktató utazik egy időben ugyanazzal a személygépkocsival, az utazás 

csak egyszer téríthető. 

Minden elszámolás/térítéskérés benyújtásának határideje a tárgyhónapot (amelyben az utazás 

történt) követő 10. munkanap. Kérés mellékletét képezik az eredeti utazási bizonylatok: busz-, 

vonat- vagy repülőjegy, illetve üzemanyag vásárlását igazoló nyugta. 

A fentiektől eltérő, kivételes elbírálás jóváhagyására az igénylő írásos kérése és indoklása 

alapján a mindenkori dékán jogosult. 

 

Jóváhagyva a Kolozsvári Kar Kari Tanácsának határozata által: 55/2022.02.10. Jelen 

szabályzat a 2021-2022-es tanév második félévétől (2022.02.14.) visszavonásig érvényes. 

 

 

dr. Szenkovics Dezső, 

dékán 



Melléklet:  

Személygépkocsival érkező oktatók által elszámolható  

üzemanyag mennyisége útvonalanként 

 

 Ssz. Útvonal 
Távolság – 

„oda" km 

Elszámolható 

távolság  

oda-vissza 

Elszámolható 

fogyasztás liter/100km 

Elszámolható 

liter/út oda-vissza 

1. 
Nagyvárad–Kolozsvár-

Nagyvárad 
152 304 7.5 23 

2. 
Marosvásárhely–Kolozsvár–

Marosvásárhely 
109 218 7.5 16 

3. 
Csíkszereda–Kolozsvár–

Csíkszereda 
242 484 7.5 36 

4. 
Temesvár–Kolozsvár–

Temesvár 
315 630 7.5 47 

5. 
Szamosújvár–Kolozsvár–

Szamosújvár 
45 90 7.5 7 

6. 
Sepsiszentgyörgy–

Kolozsvár– Sepsiszentgyörgy 
273 546 7.5 41 

7. 
Budapest–Kolozsvár–

Budapest 
455 910 7.5 68 

8. 
Bukarest–Kolozsvár–

Bukarest 
444 888 7.5 67 

További útvonalak távolságának megállapítása a https://distanta.ro/ segítségével történik. 

 

https://distanta.ro/

