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I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 13.§ (2) bekezdése értelmében, 

 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja 

tv.), 

 a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 

437/2015.(XII.28.)  Korm. rendelet, valamint 

 a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.22.) 

Korm. rendelet, 

 a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. 

(VII.26.) Korm. rendelet, 

 a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 

üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 

60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet) 

 

alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 66. § (4) 

bekezdés b) pontja szerinti jogkörünkben eljárva, a belföldi és az ideiglenes külföldi 

kiküldetésekre vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítjuk meg. 

 

A szabályzat célja 

1. § 

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban, valamint a kapcsolódó belső szabályozásokban foglaltak figyelembe 

vételével meghatározza a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) 

a belföldi és az ideiglenes külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos eljárások rendjét, így 

különösen a kiküldetések elrendelésének, engedélyezésének, a kiküldetéssel kapcsolatos 

költségek elszámolásának és a kiküldetések lebonyolításának szabályait. 

 

A szabályzat hatálya 

2. § 

(1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  

a) az Egyetem közalkalmazottaira, ideértve az Egyetem által fenntartott köznevelési 

intézmények közalkalmazottait is; 



Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  A belföldi és az ideiglenes külföldi kiküldetések 

rendje 
 

4 

b) az Egyetemmel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (az a) 

és b) pont szerintiek a továbbiakban együtt: alkalmazottak); 

c) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban, előkészítő jogviszonyban álló személyekre (a 

továbbiakban együtt: hallgatók).  

 

(2) Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:  

a) az: Szja tv. szerint a belföldi és az ideiglenes külföldi kiküldetésekre;  

b) az Egyetem Alapító Okiratában felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos bel- és külföldi 

engedélyezett utazásokra; 

c) belföldi és külföldi együttműködési szerződésen, cserekapcsolaton alapuló utazásokra, 

szakmai konferencián és előadáson, mesterkurzuson való részvételre;  

d) tanulmányutakra;  

e) pályázat útján elnyert szakmai célú utazásokra (a pályázatok elszámolására vonatkozó 

speciális szabályok figyelembe vétele mellett).  

 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jelen Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a 

nemzetközi alapokon nyugvó mobilitási programokra, így különösen az ERASMUS+ 

mobilitási projektekre, az EGT mobilitási projektekre, illetve felsőoktatási munkatársak 

oktatási célú vagy a felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására, amennyiben a 

hallgatók, oktatók, kiutazók ösztöndíj formájában kapják a mobilitási támogatást.  

 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

(1) Jelen Szabályzat alkalmazásában: 

a) kiküldött: az Egyetem alkalmazottai és hallgatói, akik számára kiküldetést 

engedélyeznek és elrendelnek; 

b) kiküldetés: az Egyetem által elrendelt, a szokásos (kinevezés szerinti) munkavégzési 

helyen kívüli közigazgatási helységben történő munkavégzés, a munkáltató 

tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, ide nem 

értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást. 

E rendelkezés alkalmazásában munkahelynek minősül a munkáltatónak az a 

telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely 

hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül 

munkahelynek. 

A kiküldetés ideiglenes jellegű, mely során a kiküldött a munkáltató irányítása és 

utasítása alapján köteles munkáját elvégezni. A kiküldetés elrendelésére kizárólag a 

munkáltató szakmai tevékenységével összefüggő feladat ellátására, illetve gazdasági 

érdekében kerülhet sor. A kiküldetés irányulhat belföldre és külföldre.  

c) belföldi kiküldetés: a kinevezésben meghatározott munkavégzési helytől eltérő 

közigazgatási helységben történő munkavégzés, előadás, fellépés, mesterkurzuson 
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való részvétel, kutató tevékenység, szakmai tapasztalatcsere, konferencia, egyéb okból 

történő utazás, amennyiben ez a hely belföldön található; 

d) ideiglenes külföldi kiküldetés: belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme 

megszerzése érdekében az Egyetem tevékenységével összefüggő feladat ellátása 

érdekében Magyarország területén kívüli (külföldi) tartózkodása, illetve az ezzel 

kapcsolatos külföldre történő utazás; 

e) pályázati forrásból finanszírozott külföldi utazás: olyan külföldi, munkavégzésnek 

nem minősülő oktatási, tudományos, szakmai kapcsolatépítési célú külföldi kinn-

tartózkodás, amelynek költségeit részben vagy egészben pályázati forrásból 

finanszírozzák és az elszámolás feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza; 

f) engedélyezett utazás: olyan, az Egyetem nevében teljesített, belföldi vagy külföldi 

kiküldetésnek nem minősülő utazás, amelyet a munkáltató nem elrendel, hanem csak 

hozzájárul ahhoz, és az utazással kapcsolatban felmerült költségeket nem téríti meg;  

g) kiküldetési rendelvény: egy példányban kiállított, szigorú számadású bizonylat, amely 

tartalmazza a kiküldetésre vonatkozó pontos adatokat, a kiküldött személyi adatait, a 

kiküldetés költségeit. Így tartalmazza kiküldő adatait (szervezeti egység neve, címe), a 

kiküldött adatait (név, adóazonosító jel, TAJ-szám, útlevélszám, születési hely-, és idő, 

anyja neve), a kiküldetés célját, időtartamát, útvonalát, az utazás módját, az utazás 

költségeit jogcímenként és a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat, 

valamint az elszámolást is;  

h) Külszolgálat: a munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés. 

 

Kiküldetés elrendelése, engedélyezése 

4. § 

(1) A szervezeti egységek vezetői minden naptári évre tervezetet készítenek az általuk 

vezetett szervezeti egységekre vonatkozó kiküldetésekről, utazásokról az éves 

költségvetési tervezés keretében, amelyet a szervezeti egységek vezetői legkésőbb a 

tárgyévet megelőző év december 31-ig terjesztenek fel a szervezeti egységet irányító 

rektor illetve kancellár részére jóváhagyás céljából. 

A kiküldetésekre a rendelkezésre álló előirányzat mértékéig kerülhet sor. Az éves 

kiküldetési tervek jóváhagyása – a leadott költségtervek alapján – az éves költségvetés 

jóváhagyásával valósul meg. 

(2) Az éves tervben szereplő kiküldetéseket – az Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (továbbiakban: Bartók Konzervatórium) 

kiküldetéseinek kivételével – a kiküldött felett munkáltatói jogkört gyakorló rektor vagy 

kancellár engedélyezi és rendeli el. 
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A Bartók Konzervatórium szakmai tevékenységével összefüggő kiküldetések 

engedélyezője és elrendelője a Bartók Konzervatórium igazgatója. Az igazgató 

kiküldetését a rektor engedélyezi és rendeli el.  

A rektor kiküldetését az oktatási rektorhelyettes engedélyezi. 

A kancellár kiküldetését a jogi igazgató engedélyezi. 

(3) A kiküldetés kezdeményezésekor a kiküldetéssel kapcsolatban rendelkezésre álló 

valamennyi dokumentumot (pl. meghívólevél, jelentkezési lap, tanterv, munkaterv) 

csatolni kell a kérelemhez (a kiküldetési rendelvényhez). 

(4) A kezdeményező szervezeti egység vezetője írásban, a kiküldetés megkezdését megelőző 

legalább 15 nappal köteles kérni annak engedélyezését. A kiküldetés pénzügyi 

ellenjegyzője a gazdasági igazgató. 

(5) Abban az esetben, ha a szervezeti egység részére jóváhagyott éves költségvetési keret 

nem tartalmazza a kiküldetést, a szervezeti egység vezetője indokolással és a kiküldetés 

szükségességét alátámasztó dokumentumokkal, valamint a forrás megjelölésével 

kezdeményezheti a kiküldetés engedélyezését az (1)-(4) bekezdésekben foglaltak 

figyelembe vételével.  

(6) A kezdeményező szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy megfelelő szakmai 

felkészültségű, az előzményeket ismerő és – külföldi kiküldetés esetén – megfelelő 

nyelvismerettel rendelkező alkalmazott kiküldetésére kerüljön sor. 

(7) A kiküldetések pénzügyi elszámolásainak pénzügyi ellenjegyzője az Egyetem 

Kötelezettségvállalások, beszerzések és szerződéskötések rendjére vonatkozó 

szabályzatának előírásai szerint meghatározott személy. 

(8) Kiküldetésre kizárólag a jelen Szabályzat mellékleteit képező, előzetesen kiállított 

kiküldetési rendelvények alapján kerülhet sor. 

 

II. A BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE 

 

A belföldi kiküldetés 

5. § 

(1) A belföldi kiküldetés célja lehet tanulmányút, cserekapcsolat, versenyen, konferencián, 

mesterkurzuson, szakmai tanácskozáson való részvétel, vizsgáztatás, oktatás, tárgyalás, 

szerződéskötés, kapcsolatépítés stb. 

(2) A belföldi kiküldetés során felmerülő indokolt mértékű költségek fedezetére 

költségtérítés illeti meg a kiküldöttet. A belföldi kiküldetés során felmerülő kiadások 
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finanszírozására a kiküldött – amennyiben igényli – rendkívüli esetekben utólagos 

elszámolásra előleget kaphat (a továbbiakban: útielőleg). Az útielőleg a tervezett belföldi 

kiküldetés időtartamára előzetesen számított dologi kiadások fedezetére szolgál. 

 

A belföldi kiküldetés elrendelése 

6. § 

(1) Belföldi kiküldetés akkor engedélyezhető, illetve rendelhető el, ha a kiküldetés jelen 

Szabályzat 7. § (2) bekezdésében meghatározott költségeinek biztosításához az adott 

szervezeti egységnél a szükséges fedezet rendelkezésre áll, melynek 

felhasználhatóságáról az adott szervezeti egység keretei felett rendelkezésre jogosult 

vezető (a továbbiakban: keretgazda) rendelkezik.   

(2) Belföldi kiküldetés elrendelése a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező belföldi 

kiküldetési rendelvény aláírásával történik. Amennyiben az utazás saját gépkocsi 

igénybevételével történik, arra vonatkozóan jelen szabályzat 2. és 3. számú 

mellékleteinek kitöltése is kötelező.  

(3) A belföldi kiküldetési rendelvényt a kiküldő szervezeti egység állítja ki egy példányban. 

A rendelvényt a szakmai és pénzügyi ellenjegyzés, illetve a kiküldetést engedélyező 

jóváhagyását követően az Egyetem Gazdasági Igazgatósága részére kell megküldeni. 

(4) Hallgatók belföldi kiküldetése esetén a rektor jogosult a belföldi kiküldetés elrendelésére. 

(5) A belföldi kiküldetés teljesíthető 

 személygépkocsival, 

 tömegközlekedési eszközökkel. 

(6) Az igénybe vehető közlekedési eszközök kiválasztásánál a gazdaságossági szempontokat 

minden esetben figyelembe kell venni, az engedélyezés ennek alapján történhet (pl. 

személygépkocsiban többen utaznak).   

 

A belföldi kiküldetés költségei 

7. § 

(1) A kiküldött részére utazási költségtérítés, több napos kiküldetés esetén szállásdíj 

fizetendő.  

(2) A belföldi kiküldetés során felmerülő költségek lehetnek: 

 utazási költségek, 

 szállásköltségek, 

 egyéb költségek.  
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(3) Utazási költségtérítés:  

a)  Utazási költség elszámolása az Egyetem nevére és címére szabályszerűen kiállított 

számla alapján történhet. A számlához csatolni kell a menetjegyet, helyjegyet, 

pótjegyet.  

b)  Az Egyetem kizárólag az országos közforgalmú vasutak, autóbuszjáratok vonalaira 

szóló, II. osztályú menetjegyek árát téríti meg. 

c)  Amennyiben a belföldi kiküldetésre a kiküldött saját hibájából nem kerül sor, a 

kiküldött az Egyetem által már megvásárolt menetjegy árát köteles az Egyetemnek 

megtéríteni.  

d)  A belföldi kiküldetésnél gazdaságossági szempontok figyelembevételével, a 

kiküldetést engedélyező jóváhagyása alapján saját (vagy a kiküldött házastársa 

tulajdonában lévő) személygépkocsi-használat költségtérítése is elszámolható. A 

költségtérítést a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező igénylőlapon kell 

engedélyeztetni. Az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek 

hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend, illetve internetes távolságbecslő 

program alapján kell meghatározni. 

e) Igazolás nélkül elszámolható költség az Egyetem által a kiküldöttnek, a saját 

gépkocsi használatára tekintettel fizetett költségtérítés összegéből, a kiküldetési 

rendelvényen feltüntetett kilométer-távolság szerint, az üzemanyag fogyasztási 

alapnorma-átalány (a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4.§ (2) szerint) és legfeljebb 

az adóhatóság által közzétett – a kiküldetés időszakában érvényes – üzemanyagár, 

valamint 15,- Ft/km általános személygépkocsi fenntartási normaköltség alapul 

vételével számított összegből áll. A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 

igazolás nélkül elszámolható alapnorma-átalány mértékét jogszabály rögzíti. A 

költségként elszámolható üzemanyag mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott fogyasztási normákat. Az üzemanyag felhasználás 

értékét az átalány elszámolásnál a megtett kilométer, az alapnorma-átalány és a 

kiküldetés időszakában az adóhatóság által közzétett üzemanyag-egységár szorzata 

adja. A saját gépjármű használatának költségtérítés-elszámolása a jelen Szabályzat 

3. számú mellékletét képező nyomtatványon történhet. 

f)  A belföldi kiküldetéshez kapcsolódóan autópályadíj az Egyetem nevére és címére 

szóló, szabályszerűen kiállított számla ellenében számolható el. 

g) A közlekedés-rendészeti bírságok és a közlekedési szabálysértésből eredő minden 

költség kizárólag a gépkocsi vezetőjét terheli, az így felmerült költségek nem 

számolhatók el.  

(4) Szállásköltség-térítés:  

a) Belföldi kiküldetés során – figyelemmel a takarékossági szempontokra is – 

elsősorban a közepes (3 csillagos) árkategóriájú, átlag szintű szállodákat vagy más, 
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kedvezőbb árfekvésű szálláshelyeket kell igénybe venni. A költségek elszámolása 

az Egyetem nevére és címére szóló a kiküldött nevének feltüntetésével, 

szabályszerűen kiállított számla alapján történhet.  

b)  Szállásköltség címén kizárólag a szoba ára, illetve a szoba árában foglalt reggeli, 

kötelező adó számolható el. A szállodai számlán feltüntetett más költségek (pl. 

minibár, különféle szolgáltatások igénybe vétele) nem számolhatók el. 

(5) Egyéb költségtérítés:  

a)  Kizárólag a kiküldetési cél érdekében felmerült helyi tömegközlekedési jegyek, 

indokolt esetben taxiköltség, részvételi díj, regisztrációs díj számolható el egyéb 

költségtérítésként az Egyetem nevére és címére szóló, szabályszerűen kiállított 

számla alapján.   

b)  Nem számolhatók el kiküldetési költségként a személyes szükségletek kielégítését 

szolgáló, magánjellegű vagy annak tekintendő kiadások (pl. cipő- és ruhatisztítás, 

gyógyszer, ital, ruhanemű vásárlás). 

 

A belföldi kiküldetés elszámolása 

8. § 

(1) A belföldi kiküldetés befejezését követően a kiküldöttnek 5 munkanapon belül kell a 

kiküldetés megvalósulásával a kiküldetéshez felvett ellátmánnyal együtt a Gazdasági 

Igazgatóságnál elszámolnia.  

(2) A belföldi kiküldetési rendelvényt szabályszerűen kitöltve és a kiküldetést elrendelő 

teljesítésigazolásával ellátva, valamint a szabályszerű bizonylatok – beleértve a 

menetjegyek tőszelvényeit, vagy az üzleti kártya használathoz kapcsolódó bizonylatokat 

is – csatolásával kell megküldeni a Gazdasági Igazgatóság részére.   

(3) A belföldi kiküldetés elszámolásához a belföldi kiküldetési rendelvény 

„Költségelszámolás” részét kell kitölteni. 

(4) A kiküldött az általa elkészített elszámolásban foglaltak valódiságáért anyagi 

felelősséggel tartozik az Egyetem felé.  

(5) A kiküldött a kiküldetésről, a kiküldetést elrendelő jóváhagyásával ellátott jelen 

Szabályzat 4. számú mellékletét képező úti jelentést is köteles leadni a Gazdasági 

Igazgatóság, valamint a munkairányítási jogkör gyakorlója részére. Az úti jelentésből 

egyértelműen ki kell derülnie a kiküldetés szakmai szükségszerűségének, továbbá, 

amennyiben a belföldi kiküldetést hivatalos rendezvényen, szakmai eseményen történő 

részvétel indokolta, csatolni kell annak részletes programját. 
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A belföldi kiküldetés lebonyolítása 

9. § 

(1) A belföldi kiküldetéshez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása a Gazdasági 

Igazgatóság, az előkészítés a kiküldetést elrendelő szervezeti egység feladata. 

(2) A belföldi kiküldetést elrendelő szervezeti egység az utazással kapcsolatos intézkedést 

(menetjegyrendelés, szállásfoglalás) kizárólag abban az esetben kezdeményezhet, ha a 

kiküldetési rendelvényen az arra jogosult személy által az írásbeli engedélyezés, és a 

pénzügyi ellenjegyzés megtörtént. 

(3) A belföldi kiküldetést elrendelő szervezeti egység belföldi kiküldetések előkészítésével 

és lebonyolításával megbízott ügyintézője 

 költségvetést készít a kiküldetés várható kiadásairól,  

 kiállítja, engedélyezteti a szervezeti egység vezetőjével a kiküldetési rendelvényt, 

ezt követően a rendelvényt kötelező mellékleteivel együtt pénzügyi ellenjegyzés 

céljából megküldi a gazdasági igazgatónak,  

 a rektor illetve kancellári engedélyezést követően értesíti az alkalmazottat a 

kiküldetés jóváhagyásáról, megküldi a kiküldetési rendelvény eredeti példányát a 

Gazdasági Igazgatóság részére, 

 beszerzi a menetjegye(ke)t, lefoglalja a szállást, az úti okmányok átadása az 

utazást megelőző napon a kiküldöttnek, valamint a kiküldetést követően a 

kiküldetéshez kapcsolódó bizonylatokat (jegyek, számlák, egyéb számviteli 

bizonylatok) a Gazdasági Igazgatóság kiküldetések lebonyolításával megbízott 

ügyintézőjének a kiküldetést követő 3 napon belül. 

 kezdeményezi a kiküldetéshez szükséges ellátmány kifizetését a Gazdasági 

Igazgatóság kiküldetések lebonyolításával megbízott ügyintézőjénél, legalább 5 

munkanappal a kiküldetés megkezdése előtt. 

(4) A Gazdasági Igazgatóság belföldi kiküldetések lebonyolításával megbízott ügyintézője  

 intézkedik a kiküldetéshez szükséges útielőleg beszerzéséről a kiküldetést 

elrendelő szervezeti egység munkatársa által leadott aláírt, engedélyezett 

kiküldetési rendelvény alapján, 

 legkésőbb az utazást megelőző napon az átvételi bizonylatok alapján átutalja a 

kiküldött részére a várható kiadások fedezetére szolgáló útielőleget, és átadja az úti 

okmányokat, 

 a hazaérkezést követően elszámoltatja a kiküldöttet, elkészíti a kiküldetés 

költségelszámolását, amelyhez csatolja az úti jelentést, és ezt átadja ellenőrzésre, 

 közreműködik a belföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan teljesített kifizetések 

főkönyvi egyeztetésében, 

 nyilvántartja a kiküldetések elszámolásait, melyekről évente összesítést készít, 
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 a kiküldetési rendelvény másolati példányát a kiküldetések lebonyolításával 

megbízott ügyintéző átadja a kiküldött személy részére. 

(5) A belföldi kiküldetési rendelvények költségelszámolásainak utólagos ellenőrzése és 

főkönyvi egyeztetése a számviteli ügyintéző II. feladata.  

 

III. AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE 

 

Az ideiglenes külföldi kiküldetés engedélyezése 

10. § 

(1) Az ideiglenes külföldi kiküldetésre (a továbbiakban: külföldi kiküldetés) a belföldi 

kiküldetés szabályait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel. 

(2) A külföldi kiküldetés tényleges időtartama egybefüggően a 90 napot nem haladhatja 

meg.  

 

Az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelése 

11. § 

(1) Külföldi kiküldetés abban az esetben kezdeményezhető, ha a kiküldetés az Egyetem 

érdekében áll és a kiutazás indokolt. A külföldi kiküldetés indokoltságát megfelelő 

dokumentummal kell igazolni (pl. meghívólevél, konferencia program, nyertes pályázat, 

e-mail visszaigazolás), és annak másolatát a jelen Szabályzat 5. számú mellékletét 

képező külföldi kiküldetési rendelvényhez kell csatolni.  

(2) A külföldi kiküldetés elrendelése a jelen Szabályzat 5. számú mellékletét képező 

nyomtatvány aláírásával történik. 

 

A külföldi kiküldetés költségei 

12. § 

(1) Külföldi kiküldetés esetén az útielőleg a tervezett külföldi kiküldetés időtartamára 

előzetesen számított, 12. § (4) bekezdésben meghatározott napidíj és a dologi kiadások 

fedezetére szolgál. Az útielőleg biztosítása a kiküldött nyilatkozata alapján a kiküldött 

bankszámlájára történő átutalással történik.  

(2) A külföldi kiküldetés teljesítettnek a hazaérkezés napján minősül. Az útielőleg ettől az 

időponttól kezelhető napidíjként, illetve dologi kiadásként, így a hazaérkezés hónapján 

válik elszámolási és beszámolási kötelezettséggé. 
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(3) A külföldi kiküldetésekhez szükséges szolgáltatások megrendelésénél (repülőjegy, 

vonatjegy) be kell tartani a központosított közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. 

(4) Napidíj:  

a) A kiküldött részére a jelen (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése 

esetén, utólagos elszámolásra napidíjat kell megállapítani. 

b) A külföldi kiküldetést teljesítő kiküldött napidíja megkezdett naptári naponként 

bruttó 40 EUR. A napidíjat a külföldi kiküldetés megkezdése előtt a kiküldött által 

megadott bankszámlára átutalással kell teljesíteni a bevétel megszerzését 

megelőző hónap 15-én érvényes MNB középárfolyamon számított Ft értéken, 

csökkentve a vonatkozó adó és járulékokkal. 

c) A külföldi kiküldetés tényleges időtartama az indulás és érkezés tényleges 

időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az 

országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával 

megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, 

hogy a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört 

napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított 

napokat úgy, hogy a fennmaradó tört rész – amennyiben ez legalább nyolc óra – 

egész napnak számít. 

d) Amennyiben a kiküldetésben eltöltött idő huszonnégy óránál rövidebb, de a nyolc 

órát eléri, az egy egész napnak számít. 

e) Amennyiben a külföldön töltött idő eléri a négy órát, de kevesebb, mint nyolc óra, 

a kiküldetés fél napnak számít. A négy órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 

a kiküldöttet napidíj nem illeti meg. 

f) Amennyiben a kiküldött az étkezések közül ebédben, vacsorában térítésmentesen 

részesül, napidíja étkezésenként 30 %-kal csökken. A kiküldött a kiküldetést 

befejező időpontját követő 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni (6. számú 

melléklet) arról, hogy a kiküldetés ideje alatt részesült-e díjtalan étkezésben (ebéd, 

vacsora).  

g) Amennyiben a kiküldetés előtt a napidíj teljes összege kifizetésre került és a 

kiküldött térítésmentes étkezésben részesült, a kiküldött a kiküldetés befejező 

időpontját követő 5 munkanapon belül köteles visszafizetni étkezésenként, az 

átvett devizanemben a napidíj 30 %-át. 

h) Amennyiben a hivatalos menetrendtől való eltérés indokolja a tervezett napidíj 

változtatását, úgy ehhez a közlekedési társaság igazolása szükséges. 

i) A napidíjak elszámolásánál az érvényben lévő személyi jövedelemadó és nyugdíj-, 

egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabályok az 

irányadóak.  
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j) A napdíj folyósítása állományban és állományon kívüli kiküldöttek, valamint a 

hallgatók részére a vonatkozó adó- és járulékszabályok szerint csökkentett 

összegben történik. 

k) A napidíj forintra történő átszámítása során az Szja tv. 6. § (4) bekezdés b) pontját 

alapul véve a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes 

MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.  

l) A napidíj elszámolásánál figyelembe kell venni az Szja tv. vonatkozó előírásait, 

illetve azt, hogy az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett 

összeg adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kifizetés, 

illetve a kiküldetés elszámolása megtörtént. 

m) A Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály feladata a napidíjhoz kapcsolódó 

adó és járulékszabályok szerinti közterhek illetményből történő levonása és 

elszámolása. 

(5) Utazási költségtérítés:  

a) A külföldi kiküldetés utazási módjának (repülő, vonat, busz, gépkocsi, hajó, komp) 

meghatározásánál a gazdaságossági szempontoknak kell érvényesülnie. Az utazást 

a legcélszerűbb útvonalon és költségkímélő módon kell teljesíteni. Repülőgéppel 

történő utazás esetén turista osztályú repülőjegyet lehet igénybe venni. A 

megrendelések kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon 

(továbbiakban: KEF) keresztül, a KEF-en történő beszerzés szabályainak 

figyelembevételével történhetnek. 

b) A külföldi kiküldetés körülményeinek figyelembe vételével saját gépkocsi 

használat engedélyezhető a kiküldetést engedélyező által, melynek feltétele, hogy 

a gépjármű a kiküldött tulajdonában álljon, valamint kötelező 

felelősségbiztosítással rendelkezzen.  

c) Repülővel történő utazás esetén a lakóhely – repülőtér – lakóhely között 

tömegközlekedési eszköz, taxi igénybe vehető, a költség az Egyetem nevére és 

címére szóló, szabályszerűen kiállított számla alapján számolható el.  

(6) Szállás költségtérítés:  

a) Napi szállásigény kizárólag abban az esetben számolható el, ha a kiutazó részére a 

meghívó fél nem tud szállást biztosítani, vagy a felajánlott szálláslehetőséggel a 

kiküldött – rajta kívül álló, igazolt okból - nem tud élni.  

b) A megrendelések kizárólag a KEF-en keresztül, a KEF-en történő beszerzés 

szabályainak figyelembevételével. 

(7) Egyéb költségtérítés 

a) Egyéb, bizonylat alapján elszámolható költségek  
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 az utazáshoz kapcsolódó biztosítások (utas-, baleset-, illetve poggyász), 

 a helyi közlekedés kiadásai,  

 konferenciák esetén a részvételi díj, regisztrációs díj,  

 a külföldi célállomás, a repülőtér és a szálloda közötti utazás fedezetére 

elsősorban repülőtéri transzfer, indokolt esetben taxi, 

 a valuta átváltási díj, valuta felvételi díj,  

 a hivatali célból (a hívott fél megjelölésével) távirat, telefon, telefax díja,  

 a kötelező oltások díja. 

b) A kiküldött külföldi tartózkodása során feladatának elvégzésével kapcsolatban 

felmerült szükséges – e szabályzatban nem nevesített – kiadások bizonylattal 

igazolt elszámolását a kiküldött felett munkáltatói jogkört gyakorló rektor illetve a 

kancellár utólag is engedélyezheti. 

(8) Kizárólag KEF-en keresztül szerezhetőek be: 

a) Hagyományos és diszkont (fapados) repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások, 

amelyek a repülővel történő utazás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

szolgáltatások összessége, amelyek lehetnek 

 repülőjegyek, amelyek repülőgéppel történő utazásra szóló megállapodások a 

szállítóval (illetve annak speciális összetevői); 

 repülőjegyhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a repülőjegy 

és az azzal kapcsolatos fedélzeti, repülőtéri és transzferszolgáltatások 

foglalása, adatkezelése, illetve a repülőjegy-kiállítással és utashoz történő 

eljuttatásával kapcsolatos szolgáltatások összessége. 

b) Nemzetközi utazáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások, amelyek a légi 

utazást kiegészítő földi szolgáltatások, amelyek lehetnek 

 szállások (3*, vagy afeletti minősítésű), amely szálláshely biztosítására terjed 

ki (egyéni vagy csoportos megrendelésre, meghatározott kondíciók alapján); 

 külföldi vasúti (hálókocsi)jegy; 

 hajó- nemzetközi autóbusz- és kompjegy; 

 autóbérlések, amely bérautó és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

biztosítására terjed ki (megrendelés alapján, meghatározott kondíciók 

szerint); 

 utazáshoz kapcsolódó biztosítások (repülőjegy-, útlemondási, 

utasbiztosítások, csődbiztosítások – ez utóbbi megkötésének a lehetőségét a 

biztosítótársaságok szabályozzák, nem minden légitársaságra köthető); 

 kiegészítő szolgáltatások, amelyek az utazásszervezéssel kapcsolatos 

szolgáltatások igénybevételéhez, megrendeléséhez, adatkezeléséhez 

nyújtanak segítséget; 

 vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások; 

 repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás, 
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 konferencia regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások (megrendelés alapján, 

amely kiterjedhet a résztvevők egyéni és csoportos regisztrációjának és a 

visszaigazolásainak a kezelésére). 

 

Az ideiglenes külföldi kiküldetés elszámolása 

13. § 

(1) A külföldi kiküldetés befejezését követően a kiküldöttnek 8 munkanapon belül kell a 

kiküldetés megvalósulásával a kiküldetéshez felvett ellátmánnyal és bizonylatokkal együtt 

elszámolni a Gazdasági Igazgatóság felé, elkészítenie az úti jelentést. Az elszámolási 

nyomtatványon, a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben kell feltüntetni, 

amelyben azok felmerültek. Az egyéb járandóságokat forintban kell szerepeltetni. 

(2) Az elszámolásban keletkezett követelést, illetve tartozást abban a pénznemben kell 

kiutalni/visszautalni a kiküldöttnek, amiben az útielőleget felvette.  

(3) A külföldi kiküldetés elszámolásához a külföldi kiküldetési rendelvény 

„Költségelszámolás” részét kell kitölteni. 

 

A külföldi kiküldetés lebonyolítása 

14. § 

(1) A külföldi kiküldetés megvalósításához és elszámolásához több szervezeti egység 

közreműködése szükséges. 

(2) A külföldi kiküldetést elrendelő szervezeti egység az utazással kapcsolatos intézkedést 

(menetjegyrendelés, szállás, autóbuszbérlés, biztosítás, vízum stb.) kizárólag abban az 

esetben kezdeményezhet a feladattal megbízott szervezeti egységnél, ha a kiküldetési 

rendelvényen az arra jogosult személy által az írásbeli elrendelés, a pénzügyi ellenjegyzés 

megtörtént. 

(3) A külföldi kiküldetést elrendelő szervezeti egység külföldi kiküldetések előkészítésével és 

lebonyolításával megbízott ügyintézőjének feladatai azonosak a belföldi kiküldetés során 

ellátandó, 9. § (3) bekezdésében rögzített feladatokkal, azzal a kivétellel, hogy a 

menetjegy(ek) beszerzését és a szállás lefoglalását, valamint a 12. § (8) pont szerinti KEF-

es megrendeléseket nem ő, hanem a Gazdasági Igazgatóság külföldi kiküldetések 

lebonyolításával megbízott ügyintézője végzi. 

(4) A Gazdasági Igazgatóság külföldi kiküldetések lebonyolításával megbízott ügyintézőjének 

feladatai a belföldi kiküldetés során ellátandó, 9. § (4) bekezdésben rögzített feladatokkal 

egyeznek meg, továbbá az ott meghatározottakon túlmenően az ügyintéző az alábbi 

feladatok ellátására is köteles: 
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 A kiküldetést elrendelő szervezeti egység által leadott aláírt és jóváhagyott 

kiküldetési rendelvény alapján beszerzi a vízumot, menetjegyet, megrendeli a 

szállást, intézi az autóbuszbérlést, megköti a biztosítási szerződést,  

 közreműködik különféle adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő 

teljesítésében. 

(5) A külföldi kiküldetési rendelvények költségelszámolásainak utólagos ellenőrzése és 

főkönyvi egyeztetése a számviteli ügyintéző II. feladata.  

(6) Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály feladata:  

 gondoskodik a külföldi utak lebonyolításával megbízott pénzügyi ügyintéző 

feladása alapján az állományon kívüliek esetében a napidíjak számfejtéséről, a 

foglalkoztatottak részére folyósított napidíjak központosított illetményszámfejtés 

részére történő feladásáról, 

 eleget tesz a napidíjak vonatkozásában az államháztartással szembeni bevallási 

kötelezettségeknek,  

 állományon kívüliek részére a kifizetett napidíjakról jövedelemigazolás átadása. 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15. § 

(1) Jelen Szabályzat 2018. július 17. napján lép hatályba, és az azt követően elrendelt 

kiküldetésekre kell alkalmazni. 

(2) Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a belföldi és az ideiglenes külföldi 

kiküldetések rendjéről szóló, 2018. június 27-től hatályos szabályozás hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2018. július 16. 

 

 

 

                Dr. Vigh Andrea                                Szentgyörgyvölgyi László Zoltán 

                        rektor s.k.       kancellár s.k. 

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Belföldi kiküldetési rendelvény 

2. sz. melléklet: Nyilatkozat saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú igénybevételéhez 

3. sz. melléklet: Elszámolás saját gépjárműhasználat költségtérítéséhez 

4. sz. melléklet: Úti jelentés 

5. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési rendelvény 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat térítésmentes étkezésről
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1. számú melléklet 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                              Iktatószám: 

Kiküldő adatai Kiküldött adatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Neve:

Címe: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Beosztása, munkaköre:

Adószáma: 15308957-2-42 Állandó vagy levelezési címe:

Szervezeti egység neve: Születési hely, idő:

Szervezeti egység kódja: Adóazonosító jele:

Témaszám: TAJ-száma:

Kötelezettségvállalás száma:

A kiküldetés:

Utazás időpontja …….  -tól ……  -ig …………. nap

Útvonala: 

Utazás célja:

Fogadó Intézmény:

Közlekedési eszköz: távolsági autóbusz vonat saját gépjármű

Együtt utazó személyek nevei: 

Szakmai vezető javaslata:

Költségek

HUF-ban

Szoc.hj.adó

Összesen:

Igényelt előleg:

Fizetés módja: készpénz / átutalás

Bankszámla:

azaz: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Dátum.: ………………………………………………………………… Készítette: ……………………………………………………………………Dátum:

Készítette:  ……………………………………………………………… Ellenőrizte: ………………………………………………………………Dátum:

meghívólevél, nyilatkozatok, repülőjegy foglalás stb. db.

  KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY

HUF-ban

belföldi kiküldetéshez

HUF/nap

Napok 

száma

Kiküldetést elrendelő:

Szállásköltség

Jogcím

Előzetes költségterv   (kiküldő szervezeti egység tölti ki) Költségelszámolás   (Pénzügyi Csoport tölti ki)

Csatolt mellékletek:

Ellenjegyző:

Napidíj 

Utiköltség

HUF/nap

Napok 

száma

 - …………………..

 - …………………..

Egyéb költségek

Kiküldött:

Teljesítés igazoló

Kötelezettségvállaló / keretgazda:

 - …………………..

Kifizetendö / 

Visszafizetendő

Név Aláírás Dátum
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2. számú melléklet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                                                Iktatószám: 

 

 
NYILATKOZAT 

SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI HIVATALOS CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
 

Alulírott 

……………………………………………………………………………………………………………

…………… (név) 

……………………………………………………………………………………………………………

………………….…… (lakcím) kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam 

tulajdonában) (*) lévő személygépkocsit hivatalos célra kívánom venni. 

 

A személygépkocsi 

- típusa: ………………………………………. 

- forgalmi rendszáma: ………………………………………. 

- forgalmi engedélyének száma: ………………………………………. 

- műszaki érvényessége: ………………………………………. 

- hengerűrtartalom:

 ……………………………………….cm
3
 

- használandó üzemanyag oktánszáma: ………………………………………. 

- tulajdonosának neve: ………………………………………. 

 

Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a – módosított – 

60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást, a fenntartási 

költségtérítés az Szja tv.-ben meghatározott normaköltség figyelembevételével kerül elszámolásra. 

 

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) (*) lévő személygépkocsi 

hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel nem lépek fel a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetemmel szemben. 

 

Budapest, 20…………………………. 

 

…………………………… 

nyilatkozatot tevő aláírása 

(*) a megfelelő rész aláhúzandó 

 

A magán gépjármű igénybevételét engedélyezem 

 

Budapest, 20………………………… 

 

…………………………… 

kiküldetést engedélyező
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3. számú melléklet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                                               Iktatószám: 

 

 
ELSZÁMOLÁS 

SAJÁT GÉPKOCSI HIVATALOS HASZNÁLATÁNAK KIADÁSAIRÓL 

 

 

Név:  ………………………………………. 

Munkakör: ………………………………………. 

Utazók neve:  ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

Gépkocsi típus: ………………………………………. 

Gépkocsi hengerűrtartalma: ………………………………………. 

Üzemanyag oktánszáma:  ………………………………………. 

Igénybevétel célja: ………………………………………. 

Igénybevétel útvonala:  ………………………………………. 

Megtett km:  ………………………………………. 

 

Üzemanyag költség 

Üzemanyag ára (APEH által közzétett):  ……………………………………Ft/l 

Üzemanyag norma:  ………………………………l/100km 

Megtett kilométer: ………………………………………. 

Üzemanyag térítés: …………………………………….Ft 

 

Fenntartási költség 

Normaköltség: ……………………………….Ft/km 

Megtett kilométer: ………………………………………. 

Fenntartási költségtérítés: …………………………………….Ft 

 

Költségtérítés összesen: ……………………………………Ft 

 

azaz  …………………………………………………………………………………………Ft 

 

Melléklet: …… db útnyilvántartás/külföldi út esetén távolságmutató 

 1 db nyilatkozat 

 1 db jogosítvány másolat 

 1 db forgalmi engedély másolat 

 1 db meghatalmazás gépjármű használatára (amennyiben nem saját tulajdon) 

 

 

Budapest,………….év……….hó……..nap 

 

…………………………… 

pénzügyi ügyintéző 

 

A saját gépjármű hivatali célra történő igénybevételét, valamint a feladat elvégzését igazolom.  

 

Budapest,………….év……….hó……..nap 

…………………………… 

(szervezeti egység vezető) 
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4. számú melléklet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                                              Iktatószám: 

 
ÚTI JELENTÉS HIVATALOS BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI UTAZÁSRÓL 

 

1. Az esemény megnevezése: 

 

2. Kiküldetés helye (ország, város): 

 

3. Kiküldetés időpontja (tól-ig): 

 

4. Kiküldöttek adatai: 

 

név: 

 

beosztás: 

 

munkahely: 

 

5. A tárgyalópartnerek adatai: 

 

 

 

6. A kiküldetés célja: 

 

 

7. A kiküldetés szakterülete(*):  

 

Oktatás 

  

Kulturális 

 

 

Kutatás 

  

Egyéb 

 

 

 

8. A kiküldetés jellege(*): 

 

Kétoldalú felső szintű  Továbbképzés  

Kétoldalú szakértői  Nemzetközi konferenciák  

Mesterkurzus  Előadás, fellépés  

Tanulmányút  Ösztöndíj  

Versenyen való részvétel  egyéb  

 

 

9. Átvett dokumentumok: 

 

 

 

 

10. A tárgyalás/program összefoglalása és eredményei: 
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11. Javaslatok a tárgyalás/program eredményeinek hasznosítására, illetve az elvégzendő feladatokra: 

 

 

 

 

 

 

12. A hasznosítás céljából, illetve az elvégzendő feladatok megoldásához az alábbi intézkedések 

szükségesek: 

 

Intézkedések:                                        

 

 

 

Felelős neve:                                     

 

 

 

Határidő: 

 

 

 

 

 

Budapest,………….év……….hó……..nap 

 

…………………………… 

(kiküldött aláírása) 

 

 

 

Budapest,………….év……….hó……..nap 

 

 

 

A beszámoló jelentést jóváhagyta:…………………….. 

(a kezdeményező vezető, ill. az kiküldetési rendelvény engedélyezője) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentés leadása a Gazdasági Igazgatóság részére a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül 

esedékes 

 

(*): a megfelelő rész aláhúzandó 
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5. számú melléklet 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                                   Iktatószám: 

Kiküldő adatai Kiküldöttadatai:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Neve:

Címe: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Beosztása, munkaköre:

Adószáma: 15308957-2-42 Állandó vagy levelezési címe:

Szervezeti egység neve: Útlevélszáma:

Szervezeti egység kódja: Születési hely, idő:

Témaszám: Adóazonosító jele:

Kötelezettségvállalás száma: TAJ-száma:

A kiküldetés:

Utazás időpontja …….  -tól ……  -ig …………. nap

Útvonala: (ország, város )

Utazás célja:

Fogadó Intézmény:

Közlekedési eszköz: távolsági autóbuszrepülő vonat saját gépjármű

Együtt utazó személyek nevei: 

Szakmai vezető javaslata:

Költségek

Árfolyam HUF-ban DEV-ban

Szoc.hj.adó

Összesen:

Igényelt előleg:

Fizetés módja: készpénz / átutalás

Bankszámla:

azaz: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Dátum.: ………………………………………………………………… Készítette: ……………………………………………………………………Dátum:

Készítette:  ……………………………………………………………… Ellenőrizte: ………………………………………………………………Dátum:

meghívólevél, nyilatkozatok, repülőjegy foglalás stb. db.

ideiglenes külföldi kiküldetéshez

Név Aláírás Dátum

Kifizetendö / 

Visszafizetendő

Teljesítés igazoló

Kötelezettségvállaló / keretgazda:

 - Helyi közélekedés

Kiküldött:

 - Részvételi díj

 - …………………..

 - Vízumköltség

 - Biztosítás

Napidíj 

DEV/nap

Egyéb költségek

Szállásköltség

Csatolt mellékletek:

Utiköltség

ÁrfolyamDEV-ban
Napok 

száma

Kiküldetést elrendelő:

DEV/nap

Napok 

száma

Költségelszámolás   (Pénzügyi Csoport tölti ki)

Ellenjegyző:

Jogcím

Előzetes költségterv   (kiküldő szervezeti egység tölti ki)

HUF-ban

 - buttó napidíj

 - levonás

     - SZJA, egyéb jár.  

 - fizetendő napidíj

     - étkezés

    - egyéb

  KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY 
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6. számú melléklet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem                                             Iktatószám: 

 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott ……………………………….………………………………… (kiküldött neve) kijelentem, 

hogy a  

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által elrendelt külföldi kiküldetés időtartama alatt térítésmentes 

étkezésben  

 

részesültem / nem részesültem. 

 

Kiküldetés:  

- helye (ország, város):  

- időtartama (-tól –ig):  

 

Térítésmentes étkezések száma: 

 - ebéd:       …………………………………alkalom 

 - vacsora:    ………………………………...alkalom 

 

Tudomásul veszem, hogy a Szabályzat 12. § (4) bekezdés g) pontja előírása szerint a térítésmentes 

étkezés igénybevétele miatt keletkezett fizetési kötelezettségemnek a kiküldetés befejező időpontját 

követő 5 munkanapon belül átutalással teljesítem. 

 

 

 

Budapest, 20……………………………. 

 

 

…………………………… 

(kiküldött aláírása) 

 

 

Visszafizetendő napidíj elszámolása: 

 

Térítésmentes étkezések száma: 

 - ebéd:       ………………………………….alkalom 

 - vacsora:    …………………………………alkalom 

Összesen:   ……………………………………alkalom 

 

Visszautalandó napidíj összege (……………../étkezés): …………..……………………….azaz  

………………………………………………………………………. 

 

 

Budapest, 20 ………………………….. 

 

…………………………… 

(pénzügyi ügyintéző) 


