
Költségtérítések 
folyamatleírása



Kiküldetés

• Olyan egyoldalú és gazdasági érdekek következtében szükséges munkáltatói

kötelezés, amellyel a munkáltató a munkavállalóját ideiglenesen, a szokásos

munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi úgy, hogy a munkavállaló ezen

időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végzi a munkáját.

• Fontos, hogy munkavégzés helye, a szokásos munkavégzési helytől eltérő

legyen!!!!!!!

• A kiküldetések költségeit kizárólag kiküldetési rendelvényen lehet elszámolni.

• Minden kiküldetési rendelvény mellé a kiküldetés célját igazoló dokumentumot

kell mellékelni (meghívó, szerződés, feljegyzés, igazolás, utazó tanárok órarendje,

munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív). A mellékletekből 2 példány a Főigazgatóságra

kerüljön be.



- A kiküldetés történhet tömegközlekedési eszközzel vagy saját gépjárművel.

A vonatjeggyel, buszjeggyel történő utazás alkalmával csak teljes áru,

gyorsvonati pótjegy és másodosztályra szóló jegy számolható el.

- Útiköltség elszámolás esetén kiindulási hely csak a munkavégzés helye

lehet, lakcímről indulás nem számolható el kiküldetésként.

- Amennyiben a dolgozó saját gépjárművét veszi igénybe a kiküldetés során, úgy

minden év elején előzetesen engedélyeztetni kell a saját gépjármű használatot.



-A tagintézményekből beérkező kiküldetési rendelvényeket, kötelezettségvállalást

és mellékleteket alaki és számszaki ellenőrzést követően a Főigazgató Asszony

igazolja (aláírás, dátum, bélyegző). A Főigazgatóságon a TANONC programban

kerül rögzítésre minden egyes kiküldetési rendelvény.

- A kiküldetéssel kapcsolatos kifizetéseket nem kell leszámfejteni, hanem a

kitöltött, aláírt kiküldetési rendelvényt, a jóváhagyott kötelezettségvállalást és

mellékleteket a Tankerületbe kell bejuttatni utalás céljából. A Tankerület

szabályszerűen kiállított és beküldött dokumentumok esetén a dolgozó

folyószámlájára utalja a kiküldetés bekerülési összegét.



- Amennyiben változik a személygépkocsi, úgy azt feltétlenül és azonnal

jelentsék be a munkavállalók a Főigazgatóság részére írásban, kérjük hozzá

mellékelni az érvényes forgalmi engedélyt, kötelező gépjármű

felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumot.

- Mindig kérjük, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

aktuális/érvényes befizetéséről szóló meglétét igazoló dokumentumot a

Főigazgatóság részére írásban a munkavállalók küldjék meg.



Munkábajárás

• A közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés

helye között munkavégzés céljából történő saját gépjárművel vagy helyközi (távolsági)

utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába

járás és hazautazás.

• Csak teljes áru bérlet vagy menetjegy számolható el, és a dolgozó részére a teljes ár 86%-a

fizethető ki.

• A munkába járás költségeinek számfejtéséhez minden év januárjában az éves előzetes

kötelezettségvállalást be kell küldeni a Szolnoki Tankerületi Központ felé (Főigazgatóság

feladata). Az éves előzetes kötelezettségvállalás melléklete a „Nyilatkozat a munkába járásról”

(2.sz. melléklet, eredetben), lakcímkártya fénymásolata és az útvonalterv (amennyiben

gépjárművel jár), melyeket a Tagintézmények szerzik be és juttatják tovább a Főigazgatóság

felé. A „Nyilatkozat a munkába járásról”-ban a munkavállaló megadja a lakóhelyének vagy

tartózkodási helyének címét és nyilatkozik, hogy a napi munkába járás honnan, illetve

tömegközlekedéssel vagy saját gépjárművel történik.





- Az év közben belépő dolgozó esetén az éves előzetes kötelezettségvállalást

(Főigazgatóság feladata) és annak mellékleteit (Tagintézmények feladata) belépéskor el kell

készíteni és beküldeni a Főigazgatóság részére, onnan kerül továbbításra a Tankerület felé.

- Minden hónap elején a tömegközlekedéssel munkábajárók kitöltik eredeti példányban az 1.

sz. mellékletet, melyhez csatolják eredetben a bérletet vagy menetjegyek. Az 1.sz. mellékletet

a Főigazgató Asszony aláírja, majd ezután kerül benyújtásra a Szolnoki Tankerületi

Központba. A havi bérletek megvásárlásánál nem kell számlát kérni.

- Saját gépjárművel történő munkábajárás költségtérítésének igényléséhez a dolgozónak

minden hónapban el kell készítenie a Tankerületi Központ által rendszeresített „Igazolás a

munkában töltött napokról és megtett kilométerekről” (3. sz. melléklet) és az „Útnyilvántartást”

(4. sz. melléklet). A 3. és a 4. sz. mellékleteket a Főigazgató Asszony aláírja, majd ezután

kerül benyújtásra a Szolnoki Tankerületi Központba, ahol a munkábajárás összegét a dolgozó

folyószámlájára utalják.



- A tagintézményekből érkezett elszámolásokat alakilag és számszakilag ellenőrzi a 

Főigazgatóság, ezt követően a TANONC programban rögzítésre kerül. 

- A munkábajárás elszámolása nem hóközi kifizetéssel történik, hanem a 

tárgyhónapot követő hónap havi főszámfejtésével történik. (pl.: április havi 

bérleteket a május hónapra vonatkozó bérekkel együtt június 05-ig kapják meg)

- Amennyiben változik a munkavállaló lakcíme, úgy azt feltétlenül és azonnal 

jelentsék be a Főigazgatóság részére írásban, lakcím kártyát kérünk mellékelni 

hozzá.




