78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésről
A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény 153. § (2) bekezdésében, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra ideértve a közigazgatási szervet is - és a velük
munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati
jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban együtt:
munkavállaló).
2. § E rendelet alkalmazásában
a) munkába járásnak minősül a közigazgatási határon
kívülről történő napi munkába járás és hétvégi hazautazás;
b) napi munkába járás a munkavállaló állandó vagy
ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti napi, illetőleg a
munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és
visszautazása;
c) hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló ideiglenesen
munkavégzési célból munkahelyével azonos helységbe,
illetőleg annak közelébe (napi munkába járással elérhető
távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandó
lakóhelyére történő oda- és visszautazása.

3. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak
megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú
menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának
a) 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2.
kocsiosztályon;
b) 80%-át, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi
díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon
utazik.
(2) A munkavállaló részére a munkába járáshoz a
magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben
foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járás
költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos
költségtérítés jár, ha
a) a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és
munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési
eszköz;
b) a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési
eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe
venni;
c) a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem
képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.
4. § A munkáltató a 3. § (2) bekezdés c) pontjában
említett munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül
történő munkába járást is e rendelet szerinti munkába
járásnak minősítheti.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba; egyidejűleg a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló 8/1990. (IV. 25.) PM rendelet és az azt
módosító 1/1991. (I. 31.) PM rendelet hatályukat vesztik.

