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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 36 . &-a az alábbiak szerint módosul :

„36.§ [(1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló részére az országos ,
regionális, elővárosi vagy helyi személyszállítási közszolgáltatás, illetve a komp- és rév ,
továbbá menetrend szerinti vízi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételéve l
történő munkába járását szolgáló teljes árú, valamint az üzletpolitikai kedvezménnye l
csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának, valamint a hétvégi hazautazást szolgáló
teljes árú, valamint az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú menetjegy árána k
legalább 86 %-át .

(2) A munkáltatói költségtérítés hatálya kiterjed :

a) a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban : Mt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra é s
munkavállalóra ,

b) a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló törvény, legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészség i
alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény, az igazságügy i
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a fegyveres szerve k
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, valamint a
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra .

(3) Jelen értelmében munkába járásnak, illetve hétvégi hazautazásnak min ősül :

a) a közigazgatási határon kívülről, vagy kívülre a lakóhely vagy tartózkodási hely ,
valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történ ő országos ,
regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás, illetve átutazás céljából
helyi személyszállítási közszolgáltatás igénybevételével megvalósuló napi munkáb a
járás és hazautazás, tovább á
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b) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a
munkavégzés helye között munkavégzési célból történ ő napi munkába járás is,

c) hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló ideiglenesen munkavégzési célbó l
munkahelyével azonos helységbe, illet ő leg annak közelébe (napi munkába járással
elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandó lakóhelyére történ ő
oda- és visszautazása .]

(1) A munkáltató a munkavállaló személyszállítási közszolgáltatás igénybevételével történő
munkába járásának költségeihez utazási költségtérítést nyújt .

(2) A munkába járással összefüggésben utazási költségtérítésre jogosultak körét, a
költségtérítés számítását, a számítás során figyelembe vehet ő költségeket, továbbáa
költségtérítés mértékét és az igénybevétel jogosultsági feltételeit a Kormány rendeletben
szabályozza."

Indokolás

A törvény szabályozási körével összhangban a módosító javaslat pontosítja a munkáltatói
költségtérítés személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044 . sz. törvényjavaslatban
szereplő szabályozási kereteit. Ennek érdekében a javasolt módosítás — az adópolitikai é s
bérpolitikai célokkal való összhangot biztosítandó — a költségtérítéssel kapcsolatos
részletszabályokat továbbra is Kormány jogalkotási feladatkörébe utalja .

A módosítás hatása, hogy a 2012 . évben a munkáltatói költségtérítés szabályai nem változnak,
ugyanakkor a törvényjavaslatban szereplő egységes jegy és bérletrendszer bevezetése eseté n
az érintettek bevonásával lehet őség nyílik a munkáltatói költségtérítés rendszerének átfogó
felülvizsgálatára .

Budapest, 2012 . március

Dr. Fónagy János

	

Dr. Völner Pál

országgyű lési képviselő
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

