
 

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, 
eljárások, adózási módszerek lehetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját 
adókockázatára használhatja fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes 
bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot. 

 

 
 

Munkába járás költségtérítése 
 
Mennyit kell és mennyit lehet adni? 
Két külön tételről van szó, amely a gépkocsival való munkába járás kapcsán sokak 
számára magyarázatra szorul – főleg a vonatkozó jogszabály év elejei gyors pontosítása 
miatt. 
 
 
Kedves Partnereink! 
 
A közigazgatási határon túlról történő munkába járás alapvetően  

• menetrend szerinti vonattal vagy 
• közúti tömegközlekedési eszközzel valósul meg. 

 
Közigazgatási határon kívülről saját (vagy házastárs vagy bérelt) gépjárművel is elszámolható 
a munkába járás, ha  

a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye 
között nincs közösségi közlekedés, 

b) a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja 
igénybe venni a közösségi közlekedést, 

c) a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének 
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi 
közlekedési járművet igénybe venni, 

d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési 
intézményben tanuló gyermeke van. 

 
A c) és d) esetben még akkor is elszámolható a költségtérítés, ha a dolgozó közigazgatási 
határon belülről jár munkába! A minősítést a munkáltató döntési kompetenciája! 
 
2017-től kezdődően a gépkocsival történő munkába járás címén –a fenti feltételek esetén – a 
munkáltató  

• 9 Ft/km költségtérítést köteles fizetni.  
• saját döntése alapján - 15 Ft/km költségtérítést fizethet. 

 
Tehát 9 Ft/km költségtérítés kötelező, még ennél több adható! 
 
A költségtérítés a fenti – 15 Ft/km összegéig adómentes. Amennyiben a munkáltató ennél is 
nagyobb mértékű költségtérítést kíván fizetni a dolgozóinak munkába járás címén, akkor az 
adómentes határ feletti rész összevonandó jövedelem lesz, s olyan adók és járulékok terhelik, 
mint a bért. 
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Hangsúlyozzuk, hogy a 9 Ft/km-nél nagyobb költségtérítés a munkáltatói döntésen nyugszik. 
A döntést munkáltatói oldalról belső határozattal, utasítással vagy szabályzattal rögzíteni kell. 
Értelem szerűen a költségtérítés a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között 
közforgalmú úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a munkában töltött napokra 
számítva kerül időszakonként elszámolásra. 
 
Mivel a kötelező és az adható költségtérítés közötti különbözet nem jár a munkáltatónak 
adóteherrel, ezért – vélhetően – sok munkáltató él ezzel a lehetőséggel.  
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