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Kedves Ügyfelünk!
Sok szeretettel köszöntöm Önt, kedves Ügyfelünk, Jogtárs magazinunk leg-
frissebb téli számában!

Reméljük, szívesen veszi kézbe ismét magazinunkat, amely most egy apró 
ajándékot is tartalmaz az Ön számára. Szerettük volna, hogy a megújult, pré-
mium kiadású D.A.S. autómatrica az elsők között jusson el Önhöz, kérjük 
használja bátran autóján!

Nagy változások voltak idén Társaságunk életében, többek között jelen ma-
gazin további sorsa kapcsán is döntéseket kellett hoznunk. A nyári, digitális 
formában megjelent magazin kapcsán több visszajelzést is kaptunk, hogy bár 
tetszett nekik, de hiányolják, hogy kézbe véve egy jó kávé mellett elolvassák az 
aktuális cikkeinket, érdekességeket. Úgy döntöttünk, hogy Ügyfeleink igényét 
szem előtt tartva, maradunk az újságos megjelenésnél. Arról is szót ejtettünk 
a nyári magazinban, hogy ennek a módosítási kezdeményezésnek elsősorban 
környezetvédelmi okai voltak, ezért úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a magazin 
jelenlegi formáját, de azt már csak évi egyszer, december környékén küldjük ki 
Ügyfeleink számára.

Az említett változások közül még azt tartom fontosnak kiemelni, hogy a ko-
ronavírus miként változtatta meg Társaságunk életét is. Büszke vagyok arra, 
hogy jelen nehézségek között is olyan csapatot tudhatok magam mellett, akik 
még járványhelyzetben is ilyen kiemelkedően tudnak dolgozni. Bátran állítha-
tom, hogy semmi sem tud minket attól eltántorítani, hogy a jogvédelmet minél 
több háztartásba, családokhoz, egyedülállókhoz, bárki számára eljuttassuk! 

Terveink szerint jövőre hatalmas újítások lesznek a házunk táján, és izgatottan 
várom, hogy ezekről milyen visszajelzéseket kapunk majd Ügyfeleinktől. Rész-
leteket még nem árulnék el, de azt elmondhatom, hogy a D.A.S. Magyarország 
életében ez lesz az egyik legnagyobb újítás!

Szeretném megköszönni az egész éves bizalmát Bennünk, és szeretetben 
gazdag boldog karácsonyt és jogvitáktól mentes, eredményes új évet kívánok!

22222

 Szabó György,
vezérigazgató

tabzsu
Öntapadó jegyzet
Javítsuk a mondatot: A munkába járás is költségnek minősül, így megvannak a szabályai is.



2

Mesélje el Ön is D.A.S.-es történetét! Várjuk írását a marketing@das.hu email címre!
Minden beküldőt megajándékozunk egy D.A.S.-es ajándékcsomaggal!
A történetek beküldésének határideje: 2021. október 8. A pályázat résztvevője hozzájárul, hogy az általa beküldött történetet, vagy annak egy
részletét szerkesztett formában a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. kiadványaiban és weboldalán felhasználja a beküldő nevének feltüntetése nélkül.

SIKERTÖRTÉNETEK 
Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül?

Az agresszív KRESZ-tábla

Ügyfelünk egy nagyáruház parkolójában haladt a gépjárművével, amikor 
az egyik közlekedési tábla hirtelen nagy erővel autójának vágódott és ab-
ban jelentős kárt okozott. A tábla korábban már elvált a betontalapzatától, 
ezért a viharos szél azt ki tudta dönteni. Mivel az áruház nem ismerte el 
kártérítési felelősségét, ezért pert indítottunk ellene, amelyet végül teljes 
egészében megnyert Ügyfelünk, így részére megfi zetésre került a javítási 
költség 100%-a.

A követeléskezelő kiiktatása

Ügyfelünket egy napon egy követeléskezelő cég kereste meg levélben, 
és több millió forint összeg megfi zetését követelte rövid határidőn belül. 
Mivel Ügyfelünk sosem hallott még erről a cégről, és a cég nem közölte, 
hogy pontosan milyen okból kellene fi zetnie, Ügyfelünk Társaságunk köz-
reműködését kérte. Kiderült, hogy egy 20 évvel korábbi kölcsönszerző-
désről van szó, ahol Ügyfelünk kezességet vállalt. Az adósságot azóta már 
többször is eladták, újabb és újabb cégekhez került. Az eredeti követelés 
több mint 15 éve esedékessé vált és lejárt, de Ügyfelünket azóta még 
csak most keresték meg először. Mivel az elévült követelést nem lehet 
bírósági úton végrehajtani, nemcsak ettől mentesült Ügyfelünk, hanem 
azt is sikerült elérni, hogy személyes adatait is töröljék a cég nyilvántartá-
saiból, hiszen azok kezelésére álláspontunk szerint már nem volt jogosult.

A repülőjegy árának visszafi zetése

Ügyfelünk online, egy közvetítő irodán keresztül vásárolt repülőjegyeket 
még jóval a koronavírus-járvány kitörése előtt. Az utazás a világjárvány mi-
att meghiúsult, Ügyfelünk járatát az érintett légitársaság törölte. Ügyfe-
lünk ezt követően azonnal jelezte a közvetítő iroda felé, hogy a járattörlés 
miatt kéri a kifi zetett repülőjegyek árának visszafi zetését. A közvetítő iroda 
az általa kért 60 napos türelmi idő után sem fi zetett, ezért Ügyfelünk Társa-
ságunk segítségét kérte jogos igénye érvényesítése érdekében. A közvetí-
tő iroda Társaságunk felszólító levelének kézhezvétele után, Ügyfelünk 
ügyét előrevéve azonnal visszautalta a kifi zetett repülőjegyek árát.



Ünnepélyes búcsú 

Diákjai és azok szülei, valamint a tanárkollégák úgy vélték, kedves megle-
petés lenne, ha a koncert után meglepnék Katalint egy kis ajándékkal, 
hogy így is kifejezzék köszönetüket áldozatos munkájáért és további sok 
sikert kívánjanak neki. Az alkalomra egy tortát is rendeltek, melynek díszí-
tésén az alábbi feliratot kérték feltüntetni: „Minden karácsonyunk Katikája: 
2014. december 20. – 2019. december 20.”

Mi lesz a határidő? 

A cukrászdánál mindössze egy féloldalas megrendelőlapot kellett leadni, 
ami csak a torta méretét, ízesítését és a díszítőszöveget tartalmazta. A meg-
rendelő tanárnő többször is hangsúlyozta, hogy az ünnepi alkalom decem-
ber 20. napján lesz, és csak akkor rendeli meg a tortát, ha aznapra biztosan 
elkészülnek vele. A cukrászda munkatársai megnyugtatták, hogy aggoda-
lomra semmi ok, biztosan nem lesz probléma. Mint mondták, az ilyen meg-
rendeléseket „többnyire már előző nap este le tudják szállítani, de legké-
sőbb a kért nap délelőttjén”. Mindenesetre a megrendelő a lap aljára 
feljegyezte, hogy a tortát a december 20. napján tartandó ünnepségen 
akarják felszolgálni egy búcsúztató alkalmából.

A megkésett szállítás – és ami utána jött 

Sajnos a rendelés sem december 19-én, sem december 20-án nem érke-
zett meg, s a cukrászda a megadott telefonszámon sem volt elérhető. An-
nál nagyobb volt a zeneiskola ügyeletes portásának meglepetése, amikor 
december 23-án, hétfőn a kapuban ismeretlen futár jelent meg, kezében 
hatalmas, ünnepi csomagolással, melyben ott lapult az elkésett torta, s ter-
mészetesen nem maradt el mellőle a számla sem. A tanári kar is értetlen-

kedve fogadta a fordulatot, de az ellenértéket nem fi zették meg. Egy ideig 
úgy tűnt, a történetnek ezzel vége is, azonban az újévben szinte naponta 
érkeztek telefonhívások, majd e-mail üzenetek a számla kiegyenlítésére 
vonatkozóan.

Ha nincs dátum szerinti határidő, 

beszélhetünk egyáltalán késedelemről? 

A cukrászda azzal érvelt, hogy a megrendelt tortát végül elkészítette és 
leszállította, és rámutatott arra, hogy a megrendelőlapon nem vezette 
rá annak vállalását, hogy az ott feltüntetett időpontra elkészül a tortá-
val. A tanári kar több tagja annyira felháborodott ezen a kijelentésen, 
hogy végül jogi segítséget kértek. Az általuk választott jogász egy rö-
vid, ám lényegre törő levélben tájékoztatta a cukrászdát arról, hogy ké-
sedelem esetén a megrendelő dönthet úgy, hogy nem kéri a terméket, 
amennyiben a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt. Ezt az érdekmú-
lást nem is kell bizonyítani abban az esetben, ha a szolgáltatást felis-
merhető rendeltetésénél fogva egy adott időpontban kellett volna tel-
jesíteni. Mint hangsúlyozta, nem csak a felirat tartalmából, de a 
megrendelőlapra vezetett megjegyzésből is egyértelműen megállapít-
ható volt, hogy konkrétan 2019. december 19. napján lett volna esedé-
kes a szállítás, nem pedig napokkal később. Kifejezetten kitért arra is, 
hogy míg egy ajándéktárgy hasonló felirattal ellátva akár később is el-
küldhető vagy átadható a címzettnek, aki azt megőrzi majd emlékként, 
egy fogyasztható, romlandó áru esetén ennek lehetősége nem áll fenn, 
ha azt egy konkrét ünnepi estén akarják feltálalni a vendégeknek. Az 
érvelés hatására végül a cukrászda eltekintett a számla kifi zetésére vo-
natkozó igényétől.

dr. Heinrich Renáta

KARÁCSONYI 

KÉSEDELEM
Az egyedi ajándék 

története

Katalin tizenöt éven keresztül egy alapítványi zeneiskolában tanított, ahol többek között ő szervezte 

meg a karácsonyi koncerteket – az elsőt 2004. december 20. napján. 2019-ben azonban egy német 

testvérváros iskolája tanári állást ajánlott neki külföldön. Az utolsó karácsonyi koncertet napra ponto-

san 15. évfordulójára szervezte meg, 2019. december 20. napjára, mely egyben az utolsó munkanapja 

is volt a zeneiskolában.
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A magam részéről feltétlenül javasolom, hogy a gépjármű közlekedés 
során mindig az évszaknak megfelelően legyen a jármű felszerelve. Je-
lenleg hatályos szabályozás alapján, Magyarország területén továbbra 
sem kötelező a téli gumiabroncs használata. Ugyanakkor, aki járművet 
vezet, az pontosan tudja, hogy micsoda különbség van a kettő között. 
Önmagában tehát azért nem fog bírságolni a hatóság. 

Azonban! A csúszós utakon nyilván nem jelent 100%-os védelmet a meg-
felelő gumiabroncs használata. Ugyanakkor, amennyiben egy közlekedé-
si baleset során indult eljárásban egyértelműen – például műszaki gép-
jármű szakértő bevonásával – megállapításra kerül, hogy a baleset 
bekövetkeztéhez hozzájárult a téli gumi hiánya, úgy ennek lehetnek 

szankciói az eljárásban. Ami pedig egy esetleges sajáthibás balesetnél a 
cascós kárrendezést illeti, akár súlyos gondatlanság miatt, ez olyan mér-
tékű károsulti közrehatásnak is minősülhet, mely miatt a biztosító akár a 
szerződés szerinti szolgáltatást is megtagadhatja a biztosított számára. 

Véleményem szerint egy a lényeg! Felelősen gondolkodva mindig a 
kármegelőzésre célszerű gondolni, tehát jobb minden olyan tényezőt 
kiküszöbölni, melyre ráhatásunk lehet. Így csak szorgalmazni tudom 
azt, hogy mindenki az évszaknak megfelelő gumiabroncsot használjon 
a közúti közlekedése során. 

dr. Burján Zsuzsanna

KÖSZÖNETEK:

Köszönöm elsősorban a DAS nagyvonalú hozzáállását ügyemhez - ezt szoktam meg Önöktől és 
ezért csatlakoztam a társaságukhoz anno. (rezi ügyfelünk)

Nem tudom eléggé köszönni a segítségüket!!! Előszőr fordultam életemben előszőr a DAS-hoz, de ahogy a tanácsadóm is elmondta, hogy 
higgyem el, nem fogok csalódni! Igaza volt! Nagyon nagy segítség ez nekem! Megpróbálom az ajánlásommal minél több emberhez eljuttatni 
a DAS hírnevét! Még egyszer köszönöm a segítségüket! Maradok hű ügyfelük!  (prügyi ügyfelünk)

Nagy tisztelettel és elismeréssel kívánok köszönetet mondani  a nagyon hatékony, eredményes 
és profi  módon nyújtott segítségükért! (…) Örülök, hogy sok-sok évvel ezelőtt csatlakoztam ügyfél-
körükhöz, és jó szívvel ajánlom mindenkinek Önöket! (budapesti ügyfelünk)

Nagyon-nagyon köszönöm.
Ilyenre nem is számítottam. Na-
gyon pozitív az egész cég hozzá-
állása. Szerintem már jó 10 éve 
vagyok az ügyfelük én nagyon 
elégedett vagyok! 
(szekszárdi ügyfelünk)

Nagyon köszönjük a korrekt, és gyors reagálást! Nagy segítség ez nekünk! Ilyet még nem tapasztaltunk, hiszen valóban az eset bekövetkez-
tekor még nem álltunk kapcsolatban Önökkel, mi pedig első felindultságunkban erre nem is gondoltunk. Mégis gyorsan és teljeskörű segít-
séget nyújtottak nekünk. Rendkívüli! Nagyon hálásak vagyunk Önöknek!  Köszönjük szépen! (paksi ügyfeleink)

Mi a következménye, ha nem évszaknak megfelelő gumiabroncsot használunk a járművün-

kön? Szabálysértés-e ez önmagában, vagy mégsem? Lehet-e ennek jelentősége egy baleset 

során? Nézzük a válaszokat!

A TÉLI GUMI 
HASZNÁLATA
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A témával kapcsolatban elsődlegesen meg kell jegyeznünk, hogy kará-
csonyra vagy egyéb ünnepre vonatkozóan nem tartalmaz eltérő szabá-
lyokat a Munka Törvénykönyve, azaz egész évben ugyanazok a szabad-
ság kiadásának szabályai. 

Minden munkavállalót megillet a munkában töltött idő után a szabad-
sághoz való jog, mely a pihenést és a regenerálódást szolgálja. A szabad-
ság naptári évente illeti meg a munkavállalót, évközben kezdődött mun-
kaviszony esetén arányosan jár. 

A szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelezettsége, előtte azon-
ban a munkáltatónak biztosítania kell a munkavállaló meghallgatását. 
Ezen meghallgatás során van lehetősége előadni a munkavállalónak ho-
gyan szeretné kivenni a szabadságát karácsony közeledtével, valamint a 
két ünnep között. A szabadságot naptári évenként úgy kell kiadni, hogy 
annak tartama legalább tizennégy összefüggő naptári napot elérjen, de 
ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. Az ilyen eltérést általában 
írásba szokták foglalni a felek.

A munkavállaló jogosult arra, hogy hét munkanap szabadságot legfel-
jebb két részletben, a kérésének megfelelő időpontban adjon ki a mun-
káltató. A munkavállalónak az erre irányuló igényét legalább tizenöt nap-
pal a szabadság kezdete előtt kell bejelentenie a munkáltatója részére.

A szabadságot főszabály szerint az esedékesség évében kell kiadni.

Karácsonykor azonban lehetőség nyílik rá, hogy a két ünnep között meg-
kezdett szabadság esetén öt munkanapot az új évre vigyen át a munka-
vállaló, ilyen esetben azonban folyamatosnak kell lennie. 

Sajnálatos módon a karácsonyi időszakban is teljesül az a szabály, misze-
rint a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését 
közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt 
időpontját módosíthatja, illetve a munkavállaló már megkezdett pihené-
sét megszakíthatja. Ilyen esetben a módosításával vagy a megszakítással 
összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles meg-
téríteni a munkavállalónak. 

A szabadságot minden esetben ki kell adni a fenti szabályok alap-

ján, megváltását, azaz kifi zetését a törvény egy esetben teszi lehe-

tővé: a munkaviszony megszűnésekor, a fel nem használt szabad-

ságok esetén.

Reméljük, hogy a szabályok ismeretében mindenkinek lehetősége lesz 
igényei szerint eltölteni a karácsonyra tervezett pihenését. 

dr. Némethné dr. Czinege Kinga

A karácsony közeledtével a legtöbb munkavállaló számolgatni kezdi az év során megmaradt szabad-

ság napjainak számát, és azon gondolkodik, hogyan is kéne kivenni, biztosítva a karácsonyi készülő-

désre és a kellő pihenésre az időt. A karácsonyi szabadságoláshoz ismertetjük a szabadság kiadásá-

nak rendjét, hogy mindenki előre tudjon tervezni.

Jelen kiadványt a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. ügyfeleinek évente egy alkalommal díjmentesen elküldi. 
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné, hogy hasonló kiadványokat küldjünk Önnek, leiratkozási szándékát e-mailben 
(hirlevel@das.hu) vagy postai úton (D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., 1428 Budapest, Pf. 9.) jelezheti. 
Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető honlapunkon, a www.das.hu oldalon az Adatvédelem menüpont alatt. 

Karácsonyi szabadság 
kiadásának rendje
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A szabálysértési törvény alapján az, aki lakott területen, az ott levő épü-
letben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továb-
bá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, 
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a 
védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.  Ez alól nem ki-
vétel a szilveszter sem, így a zene és más hangosabb ünneplés során ezt 
vegyük fi gyelembe!

Polgári Törvénykönyvünk is tartalmaz egy hasonló szabályt, így előírja, 
hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden 
olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szük-
ségtelenül zavarná. Ennek az előírásnak a megsértése esetén birtokvédel-
mi eljárás indítható, de ez a tartós zavarás esetén célszerű, így jelen esetben 

az önkormányzati és társasházi rendszabályok tiszteletben tartására kell 
még a fi gyelmet felhívni. 

Lényeges ugyanis, hogy az önkormányzatok saját rendeletben, a társashá-
zak pedig a szervezeti és működési szabályzatban, házirendben is megálla-
píthatnak a zajjal járó tevékenységekre vonatkozó, tiltó rendelkezéseket.

A szilveszter és a társasházi együttélés külön-külön is járhat azzal, hogy 
a szomszédok bizonyos mértékig zavarják egymást. Pár barátságos 
mondat, kölcsönös kompromisszumkészség azonban csodákra képes, 
éljünk velük!

 dr. Gombolai Éva

A járványhelyzetre tekintettel idén várhatóan többen döntenek az otthoni szilveszterezés mellett. Érdemes át-

gondolnunk, hogy a szilveszteri házibuli előtt a szokásos bevásárláson túlmenően milyen intézkedéseket tehe-

tünk annak érdekében, hogy az új évet ne a szomszédokkal folytatott vitával kezdjük.

KÜLÖNÖS 

SZILVESZTER
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SZERZŐDÉSKÖTÉS, CÉGALAPÍTÁS A D.A.S. SZÉKHELYÉN! 
A D.A.S. LEGAL Ügyvédi Iroda 2014 áprilisától megkezdte működését, amely ügyfélbarát 
ügyviteli módot és méltányos mértékű díjazást garantál Ügyfelei részére. 
Az iroda fő profi ljába az alábbi jogi szolgáltatások tartoznak:

n  szerződéskötés, ingatlan ügyletek lebonyolítása
n  cégalapítás, cégmódosítás
n követeléskezelés,  kártérítési és szerződéses jogviták 
n munkaügyi jogviták
n gépjárművekkel kapcsolatos kártérítési és hatósági ügyek

Elérhetőség:  
D.A.S. Legal Ügyvédi Iroda

1082 Budapest, 
Futó utca 47-53. VI. em. 

Telefon: +06-70-641-3699
E-mail: vagany.ugyved@gmail.com
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KÖNYVELÉS, SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSOK A D.A.S. SZÉKHELYÉN!
A D.A.S. partnerirodája ellenőrzött körülmények között, a D.A.S. minőségi sztenderdeknek megfelelő ügyfélbarát módon, 
garantált díjszabásért vállal számviteli szolgáltatásokat.

AZ IRODA FŐ PROFILJÁBA AZ ALÁBBI JOGI SZOLGÁLTATÁSOK TARTOZNAK:

■  Számviteli bizonylatok, gazdasági események teljes körű könyvelése
■  Az adó- és egyéb jogszabályban meghatározott bevallások elkészítése, beadása
■   Kötelező statisztikák összeállítása, elküldése
■   Éves beszámoló összeállítása, közreműködés a társaság könyvvizsgálóival
■   Kötelező szabályzatok elkészítése, aktualizálása
■   Képviselet hatósági eljárások során Jogszervíz Kft. 

Telefon: 06-20/433-8280
E-mail: info@daskonyveles.hu

1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 
munkába járásnak minősül a közigazgatási ha-
táron kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között 
munkavégzési célból történő helyközi (távol-
sági) utazással, illetve átutazás céljából helyi 
közösségi közlekedéssel megvalósuló napi 
munkába járás és hazautazás. Főszabály sze-
rint tehát a munkáltató akkor kötelezhető a 
munkába járás költségeinek egy részét átvál-
lalni, hogyha a munkavállaló az utazás során 
közigazgatási határt lép át és helyi közösségi 
közlekedést csak átutazás céljából vesz igény-
be. Egy példával szemléltetve tehát ha a mun-
kavállaló Érden lakik, ám Budapesten dolgo-
zik, úgy a munkáltató a budapesti helyi bérlet 
árát nem köteles megtéríteni, mivel a helyi 
közösségi közlekedést a munkavállaló nem át-
utazás céljából veszi igénybe. Ezzel szemben, 
ha a munkavállaló munkahelye Dunakeszin 
található, úgy a munkáltató a budapesti átuta-
zás költségeit köteles megtéríteni. 

Munkába járásnak minősül továbbá a közigaz-
gatási határon belül, a lakóhely vagy tartózko-
dási hely, valamint a munkavégzés helye kö-
zött munkavégzési célból történő napi 
munkába járás és hazautazás is. Ennek feltéte-
le, hogy a munkavállaló a munkavégzés helyét 
- annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem 

helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel 
nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi 
közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek 
közlekedési útvonalát kifejezetten a település 
külterületén lévő munkáltató elérhetőségé-
nek biztosítása miatt létesítették, vagy módo-
sították. 

A munkáltató a munkavállaló munkába járá-
sát szolgáló teljes árú, valamint utazási ked-
vezménnyel megváltott, illetve az üzletpoliti-
kai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet 
vagy menetjegy árának megtérítésére akkor 
köteles, ha a munkavállaló belföldi vagy hatá-
ron átmenő országos közforgalmú vasút 2. ko-
csiosztályán, menetrend szerinti országos, re-
gionális és elővárosi autóbuszjáraton,  
elővárosi vasúton (HÉV-en), vagy menetrend 
szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven 
utazik a munkavégzés helyére. Ebben az eset-
ben a munkáltató a bérlet vagy menetjegy 
árának 86%-ának megtérítésére köteles. 

A munkáltató továbbá köteles megtéríteni a 
gépjárművel történő munkába járás költsége-
it abban az esetben, hogyha a munkavállaló 
lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a 
munkavégzés helye között nincsen közösségi 
közlekedés, a munkavállaló munkarendje mi-
att nem vagy csak hosszú várakozással tudja 

igénybe venni a közösségi közlekedést, ha a 
munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve 
súlyos fogyatékossága miatt nem képes kö-
zösségi közlekedési járművet igénybe venni, 
vagy a munkavállalónak bölcsődei ellátást 
igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési in-
tézményben tanuló gyermeke van. Ebben az 
esetben a munkáltató a személyi jövedelem-
adóról szóló törvényben munkába járás költ-
ségtérítése címén meghatározott összeg 60 
százalékát köteles megfi zetni, ami jelenleg 9 
forintot jelent kilométerenként. 

A fenti eseteken túlmenően azonban a mun-
káltató belső szabályzataiban, utasításaiban 
a jogszabályok által meghatározott minimum 
költségtérítésen felül is nyújthat különböző 
kedvezményeket, támogatásokat munkavál-
lalói számára. Ezek a kedvezmények azonban 
a munkáltató által hozott szabályzatnak 
megfelelő feltételekkel vehetők igénybe. 
Fontos továbbá, hogy a kormányrendelet 
szerinti költségtérítés igénylése egy lehető-
ség a munkavállalók számára, azonban, ha 
azzal nem kíván élni, úgy annak igénybevéte-
lére nem kötelezhető, de ebben az esetben a 
munkáltató sem köteles azt automatikusan 
megtéríteni.

dr. Bálint Boglárka

A munkába járás 

költségtérítése
Jelenlegi munkajogi szabályaink értelmében a munkál-
tató köteles mindazon költséget megtéríteni a munka-

vállaló számára, amely a munkaviszony teljesítésével 
kapcsolatban indokoltan merül fel. Ilyen költségnek 

minősül a munkába járás költsége is, amelynek azonban 
megvannak a maga speciális szabályai is.

tabzsu
Öntapadó jegyzet
javítsuk a mondatot erre: A munkába járás is ilyen költségnek minősül, amelynek azonban megvannak a maga speciális szabályai is.

tabzsu
Öntapadó jegyzet
Főszabály szerint tehát....Ez a mondat fontos, emeljük ki!

tabzsu
Öntapadó jegyzet
Ebben az esetben...Ez a mondat is fontos, emeljük ki!

tabzsu
Öntapadó jegyzet
Ez az utolsó mondat is fontos, emeljük ki és felkiáltó jel menjen a végére!
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Kérjük, a nyereményjátékra való jelentkezés előtt olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat a www.das.hu weboldalon az Adatvédelem menüpont alatt.             
A nyereményjátékon való részvétellel a résztvevő elfogadja az adatkezelési szabályokat és hozzájárul adatainak kezeléséhez. A játékban nem vehetnek részt 
a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-vel szerződéses jogviszonyban álló biztosításközvetítők és alkalmazottak, illetve azok a Szerződők, akiknek egy éven belül 
bármely okból a Biztosítónál szerződésük megszűnt. Sorsoláson való részvétel feltétele, hogy az ajánló és az ajánlott szerződése a sorsolás időpontjában 
érvényes legyen. A játék határidejének szempontjából az ajánlat aláírásának dátuma az irányadó, feltéve, hogy az adott biztosítási szerződés kockázatvise-
lésének kezdete legkésőbb 2021. október 22-ig megkezdődik. A nyeremény értéke az ajánló és az ajánlott szerződésének éves díja, szerződésenként maxi-
mum 58.000 Ft. A nyereményszelvény elvesztéséért a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. felelősséget nem vállal. Sorsolás időpontja: 2021. november 2.

NYER JEN EGYÜTT BARÁTJÁVAL!

Azok az ismerősei, akik 2021. október 8-ig az Ön ajánlására családi jogvédelmi szerződést kötnek Társaságunkkal és a mellékelt ki-
töltött nyereménykupont tanácsadónk csatolja ajánlatukhoz, sorsoláson vesznek részt, ahol egy szerencsés ügyfelünk megnyerheti 
a családi jogvédelmi biztosításának második éves díját! Aki a nyertest ajánlotta, annak Társaságunk fi zeti családi jogvédelmi biztosí-
tásának következő éves díját!

MIT KELL TENNIE? Írja rá a nyereménykuponra saját nevét, címét, telefonszámát az "Ajánló adatai" sorba. Írja rá ismerőse nevét, 
címét, telefonszámát, az "Ajánlott adatai" rovatba, majd a kitöltött kupont adja át tanácsadójának. Amennyiben az Ön által ajánlott 
személy Társaságunkkal 2021. október 8-ig új családi jogvédelmi szerződést köt, úgy Önök sorsoláson vesznek részt, amelyen meg-
nyerhetik szerződéseik következő éves díját.

Aján ló ne ve, cí me, te le fon szá ma: 

______________________________________

______________________________________

Aján lott ne ve, cí me, te le fon szá ma: 

______________________________________

______________________________________

Aján lott sze mély aján lat szá ma és an nak kel te:

______________________________________

______________________________________

NYE RE MÉNY 
KU PON
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NYE RE MÉNY 
KU PON

Előző hírlevelünkben meghirdetett "Nyerjen együtt barátjával" nyereményjátékunk 

nyerteseit a vírushelyzet miatt Pásztor Annamária, JogSzerviz Csoportvezetőnk tele-

fonon köszöntötte. Nyerteseink: Czakó László és ajánlója, Czakó Gábor Bálint ügy-

feleink. Köszönjük apának és fi ának, hogy a vírushelyzet ellenére tudtak egy közös 

képet készíteni és elküldeni számunkra! Ezúton is gratulálunk nyerteseinknek!

A nagy sikerre való tekintettel játékunk változatlan feltételekkel folytatódik. 
Ha Ön a sorsolás időpontjában érvényes családi jogvédelmi biztosítással rendelkezik és ismer 
olyan magánszemélyt, akinek szüksége lenne a családi jogvédelemre, hívja tanácsadóját!




