Vám- és Pénzügy rség Országos Parancsnokság
………………………………………………
…………………………………………………… Úr részére

Tisztelt Parancsnok Úr!
Alulírott ………………………………………… a Vám- és Pénzügy rség ………………………………………………..
(szolgálati hely) …………………………. (beosztás: pl. el adója) a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 194. §-a alapján
szolgálati panaszt
nyújtok be az alábbiak szerint:
2010. …………………………….. –án kérelmet terjesztettem el
a Vám- és Pénzügy rség
………………………………………………………………. Parancsnokához, amelyben kértem, hogy saját tulajdonú
gépkocsival történ munkába járásom (utazási költségeim) térítését engedélyezni szíveskedjen a
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.
Kérelmemet Parancsnokom a ……………………………………. számú iratával elutasította.
Tekintettel arra, hogy kérelmem mind a Kormányrendelet, mind a 22/2001. (VI. 15.) PM rendelet,
mind pedig a 1011/2010. (I. 28.) VPOP utasítás feltételeinek megfelelt, álláspontom szerint
kérelmemet érdemben nem vizsgálták, ügyemben nem megalapozott döntés született.
Igényemet az alábbiakra alapozom:
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésr l szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a
szerint „A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás
költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veend – a 3. §-ban nem említett
– térítés akkor jár, ha
a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között
nincsen közösségi közlekedés;
b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a
közösségi közlekedést;
c) …”
A Korm. rendelet 2. § g) pontja szerint „hosszú várakozás: az az id tartam amely a munkavállaló
személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út
megtételéhez szükséges id t meghaladja”.
Kérelmemben részletesen leírtam
a menetrend alapján , hogy napi menetid m összesen (a
munkahelyre és a hazautazást is számítva) 3 óra 10 perc, míg személygépkocsival ugyanez összesen 1
óra.
Az utazási id összesen 80 perc, míg a hozzá kapcsolódó várakozási id 110 perc.
Kérelmem mindenben megfelel a Korm. rendelet és a 1011/2010. (I. 28.) VPOP utasítás el írásainak,
annak elutasítása indokolatlan és ellentétes a jogszabályi rendelkezésekkel.
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Tisztelt Parancsnok Úr!
Mindezek alapján kérem, hogy részemre a saját gépjárm vel történ munkába járás adómentes
költségtérítését engedélyezni szíveskedjen 2010. május 1-jére visszaható hatállyal, hiszen
kérelmemet id ben beadtam.
……………………………., 2010. ……………………………………..

…………………………………………………
(név, nytsz.)

