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Az Országgyűlés Házsza bálya 91 . §-a alapján a nemzeti erőforrás miniszterhez
intézett ,,Tervez%e a Kormány a pedagógusok vasúti utazási : kedvezményének
vissaaá t`ttáe elme, 1389, számú írásbeli kérdésére — feladat: ás hatáskör
szerinti ifieté sségabd( — az siáibbiakrvt tájekQztaforn :

A közforgalmú ezer ysz tásr unási kerfartie mÉny,

	

szr 55 7 (IV 5.
Kosom. rend t szerint a kt'izalicaimsz ttsk, ic, a has m ~1~
fogJkr nit b rizr lak liga!» ~lóló munkakörbe» ddgozí5 egyházi
ingtények, a rsadatrnl szererezetek, alapítványok dolgozói) ,,t s`e utalvány°
alapján évente 12 alkalommal 50 %-os kedvezményes menettérti utazásra jogosultak
valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
(vagyis a vasúti mélyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp-, és
révközlekedés) igénybevétele során .
Az évi 12 kedvezményes utazási lehetőség mindegyike menettérti (oda ás vissza)
útfa és egy útra történő utazáshoz Is felhasználható, továbbá igénybe vehető akár
egy vagy több átszállással, valamint kombináltan (vasúton ás autóbuszon) is .
A KÉp ss Úr *ital em~t 2007. évi kedvazrr érry átalakítás ~ím a ~Mari
számú igy% zatkzsim stt %%-« vasúti m etyegy kedvezmény iogosúttsági száma
kotlán számú k .z éxyrő évi 12 darab 5Q %-os menettérti jegyre sz }€i.Jt, eszek
felhasználhatósága azonban a vasút utazások makett az autóbusz« utazásokra t s
kiteresz%re került.

Az évi 12 alkalmas menetei trti z rrgalmú személyszállítási utazási' kedvezményne k
nem az a célja, hogy a pedagógusok munkába járásával, vagy hivatalos utazásaiva i
összefüggésben kerüljenek felhasználásra. A pedagógusok _ mint más
munkavállalóik — esetében a munkáltató kőtefes a munkába járással kapcsolato s

Postaim: 1440 9,u~t. PY. 1 TTi fin : t4€ i) 785 5888 E-mese mEnlszterGnFrr .gov.hu

'10 10/21 11 :29

	

TX/RX NO . 2105

	

P01



	
2010 10,/21 11 :28 FAX +38 1 7930832

	

NFM

	

xAPFOta .

	

X002

utazást költségek 86 %-ának rnegrtéritésére, amennyiben a munkába járás közösség i
közlekedési eszközzel történik . Emellett a munkáltató a pedagóguso k
munkavégzéssel kapcsolatos, hivatalos célú utazásainak költségeit költségtéríté s
formájában köteles megtéríteni a munkavállalók számára .

A közforgalmú személyszállitési utazási kedvezmények a közlekedés i
krt zszofasttiPafésf rendszer tettes működési és tnanszirozésf rendszerét ~ti*, ezért a
kedvezmbny fet virzsc la ra k kvsrOsx módon, a ki ségi kbaz . i
rendszer — elclké í s alatt étid — d ~réstÉ ást rrn f koneapollak
me

	

öen kertR he1L sor .

IKérem Kép~+ Lom#, y uélaszornat ,r s zjv
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