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2020. október 9-i 20/2020. sz. SZABÁLYZAT 

 

 a Régiók Európai Bizottsága tagjait és póttagjait megillető útiköltség-térítések és az utazás és az 

ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló 2017. október 9-i, 8/2017 sz. 

szabályzat, illetve a Régiók Európai Bizottsága tevékenységében részt vevő előadói szakértőket 

és felszólalókat megillető útiköltség-térítések, valamint az utazás és az ülések idejére járó 

átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló 2018. január 30-i, 2/2018. sz. szabályzat 

módosításáról 

 

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKSÉGE, 

 

TEKINTETTEL az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305., 

306. és 307. cikkére; 

TEKINTETTEL az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletére 

(2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 

1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 

283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint 

a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről1; 

TEKINTETTEL a Régiók Európai Bizottsága eljárási szabályzatára, különösen annak 37., 

39., 40., 63. és 71. cikkére; 

TEKINTETTEL az Elnökség 0014/2018. sz. határozatára az Európai Unió általános 

költségvetésén belül a Régiók Bizottságára vonatkozó szakasz 

végrehajtásakor alkalmazandó belső pénzügyi szabályokról; 

TEKINTETTEL a Régiók Európai Bizottsága Elnökségének 2017. október 9-i, 8/2017. sz. 

szabályzatára a Régiók Európai Bizottsága tagjait és póttagjait megillető 

útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegek 

kifizetéséről; 

TEKINTETTEL a Régiók Európai Bizottsága Elnökségének 2018. január 30-i, 2/2018. sz. 

szabályzatára a Régiók Európai Bizottsága tevékenységében részt vevő 

előadói szakértőket és felszólalókat megillető útiköltség-térítések, valamint 

az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről; 

                                              
1  HL L 193., 2018.7.30., 1. o. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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MIVEL 

 

(1) a Covid19-válság hatással volt a Régiók Európai Bizottsága működésére, különösen ami az 

ülések megszervezésének módját, valamint azt illeti, hogy a tagok, a megfelelően megbízott 

póttagok, az előadók szakértői és a felszólalók milyen közlekedési eszközöket vehetnek 

igénybe az RB épületeibe való eljutáshoz; 

(2) tekintettel arra, hogy a tömegközlekedés helyett széles körben elterjedt a magángépjárművek 

használata, célszerű felülvizsgálni a jelenlegi visszatérítési rendszert, amely kedvezőtlen a 

magángépkocsival történő, 2000 km-t meghaladó oda-vissza utazás szempontjából; 

(3) ezért ennek megfelelően módosítani kell a 8/2017. és a 2/2018. sz.  szabályzatot; 

 

 

ELFOGADTA AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT. 

 

1. cikk  

 

A 8/2017. sz. szabályzat a következőképpen módosul: 

 

A 3. cikk 3.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„3.2 Utazás személygépkocsival 

 

Személygépkocsival történő utazás esetén az e szabályzat rendelkezései alá tartozó tag a megtett 

kilométerek alapján meghatározott átalányösszegű térítésben részesül. A kilométerenkénti 

átalány összegét elnökségi határozat rögzíti. 

 

A hivatalosan bejelentett lakóhely és az ülés helyszíne közötti, kilométerekben kifejezett 

távolságot az adminisztráció számítógépes program segítségével számítja ki. 

 

A személygépkocsival megtett, 1000 km-nél hosszabb oda-vissza utazás költségtérítése iránti 

kérelemhez minden esetben igazoló dokumentumokat kell mellékelni – az odaútra és a 

visszaútra vonatkozóan egyaránt.  

 

Ha két vagy több olyan személy, akire a jelen szabályzat vonatkozik, ugyanazzal a 

személygépkocsival utazik, a gépjárműért felelős személy a fent említett térítés mellett minden 

utasa után további 20% pótlékra jogosult, amennyiben az útiköltség-térítési elszámolásban név 

szerint felsorolja őket. A megnevezett személyek ebből eredően az utazás megfelelő szakaszát 

illetően nem jogosultak útiköltség-térítésre. 

 

Az utazáshoz a saját személygépkocsijukat használó tagok továbbra is teljes mértékű 

felelősséget viselnek a saját járművükben balesetek révén keletkező károkért, vagy a saját 

járművükkel harmadik felek járművében okozott károkért.” 
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2. cikk  

 

A 2/2018 sz. szabályzat a következőképpen módosul: 

 

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

 

„(2) Utazás személygépkocsival 

 

Személygépkocsival történő utazás esetén az e szabályzat rendelkezései alá tartozó 

szakértő/felszólaló a megtett kilométerek alapján meghatározott átalányösszegű térítésben 

részesül. A kilométerenkénti átalány összegét elnökségi határozat rögzíti.  

 

A hivatalosan bejelentett lakóhely és az ülés helyszíne közötti, kilométerekben kifejezett 

távolságot az adminisztráció számítógépes program segítségével számítja ki.  

 

A személygépkocsival megtett, 1000 km-nél hosszabb oda-vissza utazás költségtérítése iránti 

kérelemhez minden esetben igazoló dokumentumokat kell mellékelni – az odaútra és a 

visszaútra vonatkozóan egyaránt.  

 

Ha az RB ülésére vagy tevékenységében való részvételre megfelelően meghívott vagy felkért 

két vagy több személy ugyanazzal a személygépkocsival utazik, a gépjárműért felelős személy a 

fent említett térítés mellett minden utasa után további 20% pótlékra jogosult, amennyiben a 

költségtérítési kérelmen név szerint felsorolja őket. A kérelemben szereplő többi személy ebből 

eredően az utazás megfelelő szakaszát illetően nem jogosult útiköltség-térítésre. 

 

Az utazáshoz a saját személygépkocsijukat használó szakértők/felszólalók továbbra is teljes 

mértékű felelősséget viselnek a saját járművükben balesetek révén keletkező károkért, vagy a 

saját járművükkel harmadik felek járművében okozott károkért.” 

 

3. cikk  

 

Ez a szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

Kelt Brüsszelben, 2020. október 9-én. 

 

A Régiók Európai Bizottsága Elnöksége nevében 

 

 

 

Apostolos Tzitzikostas 

elnök 

(s.k.) 

____________ 


