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KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A kiküldetések elrendelése és elszámolása rendje a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a belföldi
hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII.
20.) Kormányrendelet, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló
285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet figyelembe vételével a következők szerint kerül
meghatározásra:
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A kiküldetési szabályzat célja, feladata
A szabályzat hatálya kiterjed Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
ügyvezetőjére és munkavállalóira.
A kiküldetések elrendelése és elszámolási rendje szabályzat (továbbiakban: szabályzat)
célja, hogy biztosítsa a kiküldetéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű végrehajtásának
rendjét.
A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz kötelező
előírásokat:


a kiküldetés elrendelése,



a napi díjak megállapítása,



a kiküldetéssel kapcsolatos ellátmány elszámolása,



a külföldi útról szóbeli beszámolás az elrendelőnek/engedélyezőnek (polgármester)



a kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartások elkészítése,



a szállásdíj elszámolása.

A kiküldetésekhez útielőleg igényelhető, mely a kiküldetést megelőző napon vehető fel a
házipénztárból, vagy átutalással kerül folyósításra. Előleg folyósítása esetén a kiküldetés
befejezését követően a kiküldetést igazoló vezető aláírásával ellátott, és a mellékletekkel
felszerelt kiküldetési utasítás és költségelszámolást 8 munkanapon belül kell a szervezeti
egységhez továbbítani az elszámolás érdekében.
Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett útielőleghez képest,
annak térítésére házipénztárból történő kifizetéssel, vagy átutalással kerül sor. Kiküldetési
előleg folyósítása esetén további útielőleg csak abban az esetben igényelhető, ha a felvett
előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.
A kiküldetéssel összefüggésben nem számolhatók el a személyes szükséglet kielégítését
szolgáló kiadások pl. gyógyszer, ital, ruházat, stb.
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II.
BELFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE ÉS ELSZÁMOLÁSA

a) A belföldi kiküldetés elszámolásának módja
Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan – a
szabályzat alapján csak az Ügyvezető, és a Vállalkozással jogviszonyban álló dolgozó lehet.
Belföldi

kiküldetés

a munkáltató

által

elrendelt,

a

munkaszerződésben

rögzített

munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés.
A belföldi kiküldetést a munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető rendeli el, és
meghatározza az utazás célját, időtartamát, útvonalát, költségtérítését és az ahhoz szükséges
adatokat.
Belföldi kiküldetés hivatalos célból, kiküldetési rendelvénnyel történik. A „kiküldetési
rendelvény” nyomtatványa a 2. sz. melléklet szerinti formában alkalmazandó.
A belföldi kiküldetés elrendelésére a szervezeti egységek vezetői (Ügyvezető esetében a
Polgármester, munkavállalók esetében az Ügyvezető) jogosultak.
A kiküldetési rendelvényt a Hivatalnak/Vállalkozásnak kell kiállítania két példányban. A
rendelvény eredeti példányát a Hivatal/Vállalkozás, másolatát pedig a magánszemély
köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig.
A Hivatal/Vállalkozás a munkavállaló részére – hivatalos kiküldetés esetén – saját gépjármű,
vagy II. osztályú vonat, autóbusz használatát engedélyezi, amely esetekben számlával, a
napijeggyel és esetlegesen a helyjeggyel köteles a munkavállaló elszámolni.
b) A napidíj elszámolása
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében
A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek
fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés jár.
Napidíj költségátalányként 500 Ft / vagy számlával (egyszerűsített számlával) igazolt
összegként számolható el.
 Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 forint napidíj illeti meg.
(a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről
szóló 278/2005. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. § (1) bekezdése)
 A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a Hivatal/Vállalkozás
havi átalányt állapíthat meg.
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Nem számolható el napidíj


ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el,



ha a Hivatal/Vállalkozás a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén
biztosítja.

c) Szállásdíj elszámolása
A szállásdíj elszámolása a szolgáltatást tartalmazó számla alapján történhet. Amennyiben a
szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni
kell. A szállásköltség a kiküldőt terheli abban az esetben, ha a számlát a kiküldő nevére
állították ki.
d) Utazási költségtérítés
A vasúton történő utazás esetében a II. osztályú teljes áru menetjegy téríthető.
Autóbuszon történő utazáskor a teljes áru menetjegy megtérítésre kerül.
A személygépkocsival történő utazás esetén a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. A
fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a ténylegesen megtett, igazolt, elszámolható
kilométerek után gépjármű fogyasztási normája alapján, a NAV által közzétett
üzemanyagárral számított üzemanyag-költséget és kilométerenként 9 Ft normaköltséget. A
kiküldetések során csak a saját vagy házastárs, illetve egyenes ági rokon tulajdonában
lévő személygépkocsi használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a
forgalmi engedély és a kötelező biztosítás befizetését igazoló szelvény másolata.
A saját tulajdonú gépjármű használatakor a költségtérítés összege az eseti belföldi
kiküldetési rendelvényben feltüntetett km – távolság szerint az üzemanyag fogyasztási
norma és a NAV által közzétett üzemanyagár – alapul vételével kiszámított üzemanyag,
valamint fenntartási költségtérítésből áll. (1. sz. melléklet Nyilatkozat)
e) Egyéb költségtérítés
Egyéb költségként számolható el:




a helyi közlekedési költség (kivéve a magáncélú közlekedés),
szállás költség,
indokolt esetben a taxiköltség (amennyiben tömegközlekedési eszköz
igénybevétele akadályba ütközik).

f) Az ellátmányra vonatkozó szabályok
Az elszámolásra kiadott ellátmány magában foglalja a napidíjat és az elszámolható költséget.
Az

ellátmányelőleg

mértékének

meghatározására,

engedélyezésére

a

Polgármester/Ügyvezető jogosult.
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Az ellátmányelőleggel a visszaérkezést követő 8 munkanapon belül köteles elszámolni a
munkavállaló.

(2. sz. melléklet Kiküldetési utasítások)

III.
A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK

a) Az ideiglenes kiküldetés elszámolásának módja
Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése
érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyarország
területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos
külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást.
Külföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan – a
szabályzat alapján – csak a Hivatallal/Vállalkozással jogviszonyban álló dolgozó lehet.
Az ideiglenes külföldi kiküldetés hivatalos célból történő elrendelése szervezeti egység
ügyintézője által elkészített; a Polgármester/Ügyvezető által meghatározottak szerint
engedélyezett tartalmú kiküldetési utasítással történik.
Külföldi kiküldetés elrendelésére az Ügyvezető vonatkozásában a Polgármester, a
munkavállalók vonatkozásában pedig az Ügyvezető jogosult.
Hivatalos kiküldetés a Vállalkozás képviseletében megvalósuló, a Polgármester/Ügyvezető
által jóváhagyott program szerint lehetséges a következő esetekben:




testvér település meglátogatása (meghívás alapján),
a társ- illetve partnerintézmények meglátogatása,
tanácskozáson, konferencián való részvétel, illetve intézmény meglátogatása.

Az egyéni kezdeményezésű hivatalos kiküldetés engedélyezése kérelem és a hozzá csatolt
meghívólevél alapján történik. A kiküldetés engedélyezéséről rendelkező iratot kell
kiállítani, melynek tartalmazni kell:






a kiküldetés idejét, időtartamát, helyét;
a kiküldött által ellátandó feladatot;
a kiküldött távolléte alatti helyettesítésének módját, személy megjelölését;
az utazással kapcsolatos kiadások típusa(i)t, a forrás(ok) megjelölését;
a kiküldetéssel kapcsolatos szakmai beszámolás rendjét - szóbeli
tájékoztatás, vagy írásbeli jelentés határidejét.
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A közlekedési eszköz típusáról, elszámolásáról a belföldi kiküldetés elszámolásának
vonatkozó részei érvényesülnek.
b) Devizaellátmány
A kiküldött a külföldi tartózkodás idejére elszámolásra kötelezett devizaellátmányban
részesül, melyet valutában kell részére kifizetni.
A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett devizát a MNB árfolyamközlésében
meghatározott árfolyam szerint euró-ra kell átszámítani. Ha külföldön ettől eltérő
árfolyamon váltják át helyi valutára, ez az árfolyam csak akkor fogadható el az úti
elszámoláskor, ha a kiküldött csatolja a külföldi hivatalos átváltó hely igazolását.
Az elszámolásra kiadott devizaellátmány magában foglalja a napidíjat és az elszámolható
költségeket. A kiküldöttet a kiküldetésével összefüggésében napidíj, szállás és utazási
költség, beteg-, és poggyászbiztosítás, továbbá a kiküldetés célja szerint indokolt egyéb
költségtérítés illeti meg, amelyek elszámolása csak számlával igazoltan történhet.
A kiküldöttet megillető költségtérítések:


Napidíj: a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB
devizaárfolyam alapján kell forintra átszámítani. A napidíj összege a kiutazó
étkezéseinek fedezetére szolgál, így annak igénybevétele esetén a
kiküldetésben résztvevő étkezéséről szóló számla nem számolható el.

A kiküldetés tényleges időtartama az indulás és az 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 követő egy
órát hozzáadva 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. Ha a maradék órák száma eléri a 8 órát, akkor ezt is egész napként kell
figyelembe venni. Ha a maradék órák száma 8 óránál kevesebb, akkor azt figyelmen kívül
kell hagyni.
Utazási költségtérítés:


vasúton történő utazás esetében II. osztályú menetjegy téríthető meg,



autóbusz menetjegy teljes összegének megtérítése,



repülőn történő utazás esetében a turista osztályú menetjegy téríthető,



személygépkocsival történő utazás esetén a költségelszámolás alapja az
útnyilvántartás. A fizetett költségtérítés nem haladhatja meg a ténylegesen
megtett, igazolt, elszámolható kilométerek után gépjármű fogyasztási normája
alapján, a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyag-költséget
és kilométerenként 9 Ft normaköltséget. A kiküldetések során csak a saját vagy
házastárs, illetve egyenes ági rokon tulajdonában lévő személygépkocsi
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használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a forgalmi
engedély és a kötelező biztosítás befizetését igazoló szelvény másolata.
Egyéb költségtérítés:


helyi közlekedési költség,



részvételi, regisztrációs költség,



vízum díj,



személyi biztosítási díj, poggyász- és baleset biztosítás díja,



szállás költség,



a hivatalos feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások (pl.:
hivatalos telefon, fax, fénymásolás díja),



indokolt esetben taxi költség (amennyiben tömegközlekedési eszköz
igénybevétele akadályba ütközik).

A felmerült költségek igazolására a Vállalkozás nevére és címére kiállított számla fogadható
el.
A kiküldöttet megillető napidíj összege 65 euro, vagy annak megfelelő értékű valuta.
A külföldi napidíj adóköteles összege a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert
költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 2. §-ában előírtak szerint kerül
megállapításra.
A hivatalos kiküldetést teljesítőket az alábbi költségtérítés illeti meg a napidíjon felül:

A



szállásköltség,



utazási költség,



járműhasználati költség,



egyéb szükséges és igazolt költségek.

külföldön

felmerült

és

valutában

kifizetett

költségeket

a

felhasznált

valuta

bankbizonylattal igazolt forint-értékével kell átszámítani. Ha az átváltási árfolyamot a
kiküldött nem igazolja, akkor a kiadás felmerülését megelőző hónap 15. napján érvényes
MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
A kiküldöttet az országhatárig, illetve attól – amennyiben annak feltételei fennállnak –
belföldi napidíj és útiköltség is megilleti
Saját gépkocsival történő utazás esetén a Polgármester/Ügyvezető egyedi, előzetes engedélye
alapján:
a) a magyarországi szakaszra a mindenkor érvényben lévő, a saját gépkocsi használatára
vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerinti költségtérítés számolható el,
b) a külföldi szakaszra a II. osztályú, hálókocsi nélküli vonatjegy 80 %-át forintban.
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c) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok
A külföldi kiküldetésekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell (3. sz.
melléklet):
 a kiküldetés célját,
 időtartamát,
 elrendelőjét,
 a kiküldetést teljesítőt,
 és a kiküldetés helyét.

Külföldi kiküldetés és elszámolása
A kiküldetés elrendelése a B.SZ.ny. 7300-260 r sz. nyomtatványon kell, hogy történjen.
Az elrendelt külföldi kiküldetés teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról a következő
dokumentumok alapján lehet intézkedni:
 meghívólevél,
 rendezvény programja,
 jelentkezési lap,
 szállásrendelés bizonylata,
 a fogadó fél vagy egyéb szervezet költségviselésre tett nyilatkozata, illetve az
arról készült feljegyzés.

Az elszámolható kiadások:
A külföldi kiküldetés elrendelésével egyidejűleg kiküldetési feladattervet kell készíteni,
abban feltüntetve a várható költségeket és azok összegét, amelyet az Ügyvezető esetében a
Polgármester, a munkavállalók vonatkozásában pedig az Ügyvezető hagy jóvá. A
kiküldetéssel kapcsolatban a költségek csak a feladattervnek megfelelően téríthetők meg.
Kiküldetési előleg:
A külföldi kiküldetési előlegnek fedezetet kell biztosítania a napidíjra, a szállás költségére,
utazás költségére és az egyéb dologi kiadásokra.

Az engedélyezett elszámolási előleget a kiküldött egyéni bankszámlájára történő utalással,
házipénztárból történő kifizetéssel, vagy a költségvetési szerv bankkártyájának
engedélyezett használatával lehet biztosítani valutában, vagy forintban.
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Mivel a Vállalkozás valutapénztárral nem rendelkezik, így forintban kell biztosítani a
kiküldött részére az előleget.
Napidíj:
A napidíj az Szja törvény értelmében adóköteles az igazolás nélkül elszámolható mérték
felett, mely naponta a napidíj 30 %-a, de maximum 15 eurónak megfelelő összeg. (Szja
törvény 3. sz. melléklet II. igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont b) pontja
szerint)
A kiküldetés időtartamára a napidíj az alábbiak szerint számolható el:
A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az
időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, illetőleg az érkezést egy
órával követően kell alapul venni.
Nem saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata esetén csak az üzemanyagfogyasztás
számolható el.
A költségek megtérítésére útnyilvántartás vezetése mellett van lehetőség és cégautó fizetési
kötelezettsége is keletkezik a magánszemélynek.
Biztosítás:
A kiküldött a kiküldetés teljes időtartamára személy-és poggyászbiztosításra jogosult, melyet
a Vállalkozás köt meg a kiküldetést megelőzően.
Szállásköltség megtérítése:
A kiküldött szállásköltség megtérítésére jogosult a kiküldetési rendelvény alapján,
amennyiben külföldre érkezése napján nem tudja a feladatát befejezni, illetőleg a kiküldetés
napján nem tudja hazautazását megkezdeni.
A kiküldött részére a meghívó, fogadó szerv, vagy a kiküldött maga, vagy kiküldetés
elrendelője által megbízott személy foglal szállást, amelynek során figyelemmel kell lenni a
gazdaságossági és célszerűségi szempontokra, a helyi sajátosságokra, a protokolláris
elvárásokra.
A kiküldő megtéríti a kiküldött részére a költségvetési szerv nevére szóló számla ellenében a
tényleges szállásköltséget, vagy átutalásos fizetés esetén a számlát kiállító részére átutalja.

A kiküldött szállásköltségét a költségvetési szerv nevére kiállított számla alapján köteles
elszámolni. Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt díjtalan elszállásolásban részesült,
szállásköltség térítésére nem jogosult.
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A szállodaszámla összegéből – szállásköltségként – nem számolhatók el az étel, ital
fogyasztás, magáncélú telefonhasználat és egyéb magáncélú kiadások.
Külföldön felmerülő egyéb kiadások megtérítése:
A külföldi pénznemben felmerülő kiadásokat elsődlegesen a költségvetési szerv nevére szóló
számlával, amennyiben az valamely okból nem biztosítható, számviteli bizonylatnak
megfelelő bizonylat ellenében lehet elszámolni.
Amennyiben a bizonylatból egyértelműen nem állapítható meg a kifizetés jogcíme, úgy
annak lefordításáról a számviteli előírások szerint kell gondoskodni.
A forintban felmerülő kiadásokat a Vállalkozás nevére szóló számlával kell elszámolni.

A kiküldetés teljesítése során szükségszerűen felmerülő, elszámolható kiadások:
 helyi, helyközi közlekedés költsége,
 repülőtér – pályaudvar és szálláshely közötti közlekedés költsége,
 taxiköltség,
 autópálya használat díja, parkolási díj
 hivatalos telefon, internethasználat költsége,
 valutaváltással kapcsolatos költségek,
 konferencia részvételi díja, hivatalos belépőjegyek,
 reprezentációs költség, üzleti ajándék költsége,
 repülőtéri illeték,
 a lakástól az elutazási állomásig és az érkezés helyétől a lakásig megtett út
igazolt költsége,
 szükség esetén tolmács díja.

A külföldi pénznemben felmerülő kiadásokra a kiküldött előleg felvételére jogosult.

Az elszámolás szabályai:
A kiküldött a hazaérkezéstől számított 30 napon belül köteles elszámolni a külföldi
kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványon.
Mellékletei: a kiküldetési rendelvény, egyéb kapcsolódó dokumentáció, és az elszámoláshoz
leadott bizonylatok. A kiküldött elszámolásához leadott bizonylatok átvételét és a leadás
dátumát rögzíteni kell.
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A dologi kiadásokra biztosított előleg elszámolása a szükséges és engedélyezett kiadásokról
szóló bizonylatok alapján történik.
A valutában felvett előleggel valutában, a forintban felvett előleggel forintban kell
elszámolni.

Az elszámolás során a külföldi pénznemben kiállított, a Vállalkozás nevére szóló
számlákat (számviteli bizonylatokat) a számviteli törvény előírásai szerint kell forintra
átszámítani.

A valutában kifizetett napidíj esetében a magánszemély jövedelmét az szja törvény átváltási
szabályainak figyelembevételével (szja törvény 6. §) kell megállapítani.
A külföldi kiküldetés költségelszámolásának különbözete az elszámolás hónapjában az
illetményszámfejtés keretében kerül a kiküldöttnél elszámolásra.
Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez
kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30
százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható
költség. A napidíjból a 15 eurónak megfelelő forintösszeget (adómentes részt) az Szja-tv. 6. §a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell átszámítani, a kiadás teljesítésének napját megelőző
hónap 15. napján érvényes MNB-árfolyammal.
A Vállalkozás nevére szóló számlák (pl. utazás, szállás) a dolgozónál nem képeznek bevételt
az Szja-tv. 4. §-ának (2a) pontja értelmében, ezeket a számlákat az Szt. 60. §-a szerinti
árfolyamon kell a könyvekben forintosítani, ami megegyezik az Szja-tv. 6. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerinti átszámítással, vagyis a kiadás teljesítési időpontjának napján
érvényes árfolyammal. Ezzel az árfolyammal kell az előlegből is elszámolni a számlák
összegét. Ha a felvett előleg és az elszámolt összeg között különbözet van, azt forintban kell
a dolgozóval rendezni. A megmaradt valutával a dolgozó rendelkezik.

A külföldi számlával kapcsolatban a következő rendelkezéséket kell betartani:
1. a pénzügyi elszámolás részeként a külföldi számla mellé, a Kedvezményezett által
cégszerűen aláírt fordítást kell csatolni, a fordításnak tartalmaznia kell:
- a számla sorszámát és kiállításának keltét,
- a teljesítés időpontját,
- a vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezését, amennyiben van mennyiségét,

11

KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA
egységárát,
- a vásárolt termék vagy szolgáltatás értékét,
- a vásárolt termék vagy szolgáltatás forintra történő átszámítását, az alkalmazott
árfolyam feltüntetésével, figyelembe véve a 2. pontban leírtakat.
A Számviteli törvény 166.§ (4) bekezdésének megfelelően, az idegen nyelven kibocsátott,
illetve befogadott idegen nyelvű számviteli bizonylaton kell az adatokat magyarul
feltüntetni, amely abban az esetben fogadható el a támogatás terhére, amennyiben a
magyarul feltüntetett adatok legalább a fent leírt, fordítással szemben támasztott
követelményeknek megfelelnek.

2. A külföldi számlán feltüntetett termék vagy szolgáltatás – a kiállító ország pénznemében
kifejezett – értékét a következő módokon lehet forintban elszámolni a támogatás
terhére:
- a számla értékét a számla kifizetésének napján, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamon. Amennyiben a kifizetés napján az MNB
nem jegyezte az árfolyamot (munkaszüneti napra esett a kifizetés napja),
akkor a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon jegyzett
árfolyamon lehet elszámolni a számla értékét.
- a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett valutában szereplő kiadások, költségek
forintra történő átszámítása esetén az országos napilapban a világ valutáinak
árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján, a számla kifizetésének napján a
Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani,
- a forintban hivatalos valutaváltónál vásárolt valuta, deviza alapján kifizetett,
külföldi pénznemben kiállított külföldi számla esetén a váltási jegyzéken megadott
értéken kell a támogatás terhére elszámolni a kiadás értékét, mely esetben a váltási
jegyzék hitelesített másolatát is csatolni kell az elszámoláshoz,
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- a külföldi pénznemben kiállított külföldi számla forintban, átutalással teljesült kifizetése
esetén, az átutalt összeg értékét kell elszámolni a támogatás terhére, amennyiben az
átutalásról szóló bankszámlakivonatból egyértelműen beazonosítható az adott számla
kifizetése, és az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát is csatolni kell a
pénzügyi elszámoláshoz.
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1. számú melléklet

Nyilatkozat
a saját tulajdonú személygépkocsi
hivatalos célú igénybevételéhez

Alulírott

………………………………………

(név)…...………………………..……………

(lakcím), a ………………………………… dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját
tulajdonomban (házastársam, egyenes ági rokonom tulajdonában) (*) lévő személygépkocsit
hivatalos célra igénybe kívánom venni.
A személygépkocsi


típusa: ……………………………………….……



forgalmi rendszáma: ………………………………



forgalmi engedélyének száma: ……………………



műszaki érvényessége: ………………………..….



hengerűrtartalom: ………………… köbcentiméter



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.

Tudomásul veszem, hogy a fenntartási költségtérítés – szervezetünk gépjármű üzemeltetési
szabályzatában foglaltaknak megfelelően a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével történik.

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam, egyenes ági rokonom tulajdonában)
lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési
igénnyel - kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó
eseteket - nem lépek fel a munkáltatóval szemben.
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Kelt: Vámospércs, 201.….év……..…………hó ……nap

…............................................
nyilatkozattevő aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó.
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2. számú melléklet

Belföldi kiküldetési utasítás

Kiküldetési rendelvény

Bszny 18-70/Új/V

Bszny 18-70
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3. számú melléklet

Nyilvántartás külföldi kiküldetésekről

Sorszám

Kiküldetés
célja

Időtartama

Elrendelője

Teljesítője

Helye
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4. melléklet
ADATLAP
a külföldi kiküldetést teljesítő részére biztosítandó ellátmányról

Sorszám: …………..
A kiküldött neve:

…………………………………………………………

Személyi száma:

…………………………………………………………

Útlevél száma:

…………………………………………………………

Munkahely pontos neve, címe:
………………………………………………………..……………..…………………
Beosztása:

………………………………………………………….

Lakcíme:

………………………………………………………….

Engedélyezett napok száma: …………….. hó …… naptól ……. napig
…………….. nap …….. éjszaka

A kiküldetés helye (célország): ……………………………….……………..


Napidíj összege:

deviza neme ………….. összesen: …………..



Szállásköltség:

deviza neme ………….. összesen: …………..



Utazási költség:

deviza neme ………….. összesen: …………..



Járműhasználati költség: deviza neme ………….. összesen: …………..



Egyéb szükséges költség:
…………….………….. összesen: …………..
……………………………………………………………………………
Kiutazás összes valuta kerete:



………… összesen: ..…………

A Magyar Nemzeti Banknak az ellátmány felvételének időpontjában érvényes deviza
eladási árfolyama:

………………………
………………………

deviza neme ……………………………
deviza neme ……………………………
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……………….., 20…. év ………………….. hó …… nap

Megjegyzés: A b.) – e.) pontok alapján a külföldi kiküldetés során ténylegesen felmerült,
bizonylattal igazolt szükséges költségek számolhatók el.

………….…………
utazó aláírás
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Megismerési nyilatkozat

Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2017. január 1-től hatályos a
kiküldetések elrendelése és elszámolási rendjéről szóló szabályzatában foglaltakat
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok
betartani.

név

munkakör

dátum

aláírás
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