
NYILATKOZAT / KÉRELEM 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcím igénybevételéhez 

 
 
Alulírott ....................................................................................................................................... 
 
Nyilatkozom, hogy 
Lakóhelyem: 
......................................................................................................................................................
(a törvény alapján annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló életvitelszerően lakik, 
amelyet a munkavállaló a lakcímkártyájával tud igazolni.) 
 
Tartózkodási helyem: 
....................................................................................................................................................... 
(annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül -  a 
munkavállaló három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik) 
 
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést 
 

Lakóhelyemrıl / tartózkodási helyemrıl 
(megfelelı rész aláhúzandó) 

 
....................... km viszonylatban veszem igénybe. 

 
Büntetıjogi felelısségen tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplı adatok 
valósak. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adataimban változás következik be, úgy 
Munkáltatóm felé bejelentési kötelezettségem áll fenn. 
 
......................................., 20..   ........................  ....... 
 
 
 
 
......................................................... 
Munkavállaló aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kormány 39/2010. számú, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrıl szóló 
Kormányrendelete elıírja, hogy az ezen jogcímet igénybevevı munkavállalók kötelesek 
nyilatkozni lakóhelyükrıl és tartózkodási helyükrıl, valamint arról, hogy a napi munkába 
járás a lakóhelyérıl vagy a tartózkodási helyérıl történik-e. 
 



 
ENGEDÉLY 

 
A fenti kérelemben foglaltak alapján engedélyezem a munkába járással kapcsolatos 
költségtérítést a 39/2010. számú Kormányrendelet alapján. 
 
A munkába járás költségtérítés engedélyezés indoka: 
 
 - a munkavállaló a munkavégzés helyét sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel 
nem tudja elérni, 
 
 - munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi 
közlekedést (hosszú várakozás az az idıtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy 
egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges 
idıt meghaladja) 
 
 - ha mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minısítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési 
jármővet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a MT. 
139.§ (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja. 
(megfelelı rész aláhúzandó) 
 
Munkába járás költségtérítés címén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy 
tartózkodási hely között és/vagy hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között 
közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 Ft értékben 
kap a magánszemély. 
 
 
......................................., 20..   ........................  ....... 
 
 
 
 
......................................................... 
Munkáltató aláírása 
 


