KÉRELEM
Napi munkába járással kapcsolatos utazási költségek térítésére
(a 80 és 80/a vasúti vonalszakasz karbantartási munkálatainak időtartamára)
Munkavállaló neve:

Törzsszám:

Munkarend:

Szolgálati hely neve:

Munkaköre:

Munkavégzés helye:

Lakóhely:
em.
Bejelentett
tartózkodási hely
irányító szám:

em.

város
község

utca
tér,út

szám

város
község

utca
tér,út

szám

aj.

aj.

A napi munkába járással kapcsolatos utazási költségem megtérítése érdekében nyilatkozom, hogy a
munkába járás a lakóhelyem/bejelentett tartózkodási helyemről1 történik.
A lakóhelyem/bejelentett tartózkodási helyem1 és munkahelyem között mért oda-vissza távolság ……..
km. Az utazási idő vasúti tömegközlekedés igénybevételével a 80 és 80/A vonalszakaszon végzett
pálya-karbantartási munkák kezdetét (2019.02.04. napját)


megelőzően:

……..óra…..perc



követően vonattal/vonatpótlóval:

……..óra…..perc



követően autóbusszal/személygépkocsival1:

……..óra…..perc

Lakóhelyem/bejelentett tartózkodási helyem1 és munkahelyem között ....... perccel megnövekedett
utazási idő és az alábbi indokaim:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
figyelembe vételével kérem, hogy a vágányzári munkák időtartamára2
a) a napi munkába járáshoz helyközi díjszabással közlekedő autóbuszra szóló bérlet megváltásával
összefüggésben várhatóan …………………..Ft/hó felmerülő, számlával és bérlettel igazolt
költség
 86 %-ának
 …………….. munkarenddel összefüggésben 100 %-ának
megfelelő összeg megtérítésének méltányosságból történő engedélyezést.
b) munkanaponként/szolgálatonként a lakóhelyem/bejelentett tartózkodási helyem1 és munkahelyem
között mért oda-vissza ……. km távolságra gépjárművel történő munkába járást a - 38/2017. (VI.
16. MÁV Ért. 15.) EVIG sz. utasítás 4.2.2.2 pontjában foglaltak figyelembevételével – legfeljebb
a közösségi közlekedés ……………Ft (bérlet-, menetjegy ára)
 86 %-ának
 …………….. munkarenddel összefüggésben 100 %-ának
megfelelő összegű költségtérítés engedélyezését. Tudomásul veszem, hogy gépjárművel történő
munkába járás címén egyéb költséget nem számolhatok el.
A munkába járást érintő változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentem a
munkáltatói jogkör gyakorlójának. A költségtérítés jogosulatlan igénybevétele esetén annak
munkabéremből történő levonásához az Mt.161 § alapján jelen kérelmemmel hozzájárulok.
1
2

Megfelelő aláhúzandó
Kérelemnek megfelelő pont megjelölésével

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
………………., 2019………..hó…..nap
………………………
munkavállaló aláírása
Munkáltatói jogkör gyakorló javaslata:
………………………….és …………………………települések között3 4
a) autóbuszra szóló bérlet költségének …………. %, várhatóan havi ………… Ft megtérítését
b) gépkocsival történő munkába járást ……. km távolságra, legfeljebb a közösségi közlekedés
…….. %-ának megfelelő költségtérítést.
támogatom

nem támogatom

Részletes indokolás5: …….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………………
………………, 2019. ……….hó….nap
……………………………..
munkáltatói jogkör gyakorló
Szakterületet irányító területi osztályvezető javaslata4
jóváhagyásra továbbítom
jóváhagyását nem támogatom
Indokolás:
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
A kérelmet jóváhagyásra továbbítom …………………………………………………... részére.
………………, 2019. ……….hó….nap
……………………………..
osztályvezető
Szakterületet felügyelő vezérigazgató-helyettes, főigazgató jóváhagyása alapján
A költségtérítés kifizetését
………………………….és …………………………települések között3
a) autóbuszra szóló bérlet költségének ………….. %-os megtérítését
b) gépkocsival történő munkába járást ……. km távolságra, legfeljebb a közösségi közlekedés
………….%-ának megfelelő költségtérítést
engedélyezem.
………………, 2019. ……….hó….nap
..……………………………
munkáltatói jogkör gyakorló

3 Munkáltatói javaslatnak megfelelő pont megjelölésével és kitöltésével
4 Megfelelő aláhúzandó
5 Munkarend, munkaszervezés, egyéni körülmények stb.

