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Munkahelyi Ingázással Kapcsolatos Költségtérítések  

A munkahelyi ingázás és annak költségei gyakran egy izgalmas vitatéma. Néhány alkalmazott úgy érzi, 

az utazási költségeket meg kéne téríteni számukra, miközben a másik oldalról néhány munkaadó úgy 

gondolja, hogy maga a fizetés önmagában le kell, hogy fedje az ez irányú kötelezettségeit a munkavállaló 

irányába. Szerencsére van néhány rendelet Magyarországon, ami nagymértékben segít tisztázni ezt a 

kérdést és ezek azok, amiket ebben a hírlevélben át fogunk tekinteni. 

A munkába járással kapcsolatos 39/2010 (II.26) 

számú Kormányrendelet alapján, ha bizonyos 

feltételek adottak, a munkaadónak meg kell 

fizetnie az alkalmazott utazási költségeit a 

törvény által meghatározott módon és 

mértékben, és az imént említett rendeletben 

pedig pontosan megtalálhatóak az ezzel 

kapcsolatos feltételek. 

 

Mi számít „Munkába Járásnak”? 

Először is tisztáznunk kell azt, hogy pontosan 

mit nevezhetünk „munkába járásnak” és utána 

kitérünk az összes részletre ezzel kapcsolatban. 

A magyar jogszabályok szerint jelenleg a 

“munkába járás” illetve a “hazautazás” a 

következő: 

 A napi szinten munkába járásnak számít –

akár gyakran, akár alkalmi szinten, a 

munkaidőtől függően – a közigazgatási 

határon kívülről történő utazás. Ha az 

alkalmazott nem tudja a munkahelyét 

megközelíteni a hely földrajzi 

elhelyezkedése miatt, sem helyi, sem 

helyközi járattal, a közigazgatási határon 

belülről történő utazás is “munkába 

járásnak” számít. 

 A hazautazás ugyanúgy munkába 

járásnak számít, a munkaidőtől függően 

heti egy illetve havi négy alkalommal.  

A személyi jövedelemadó törvény alapján 

(összhangban a kormányrendelettel) a munkába 

járás megtérítését nem terhelheti semmiféle adó 

(tehát adómentes), ha 

 az utazás árának költségtérítése nem 

haladja meg a bérlet vagy a jegy árát 

 az utazás árának költségtérítése nem 

haladja meg a kilométerenkénti 9 forintot 

az oda-vissza távolság 

figyelembevételekor – ideértve különösen, 

ha az alkalmazott a saját gépjárművét 

használja a munkába járáshoz (napi 

szinten munkába járáshoz vagy hétvégi 

hazautazáshoz) 

 

A kormányrendelet harmadik paragrafusa 

szerint a munkáltató köteles megtéríteni a 

munkába járáshoz szükséges bérlet vagy jegy 

86 százalékát, illetve a hazautazáshoz 

szükséges bérlet vagy jegy 86 százalékát –

2016-ban legfeljebb 35 200 forintos határig – ha 

az alkalmazott a) másodosztályú belföldi- vagy 

határátlépő helyi vasúton utazik; b) 

menetrendszerinti országos-, regionális- vagy 

külvárosi autóbuszjáraton utazik; c) HÉV-en 

utazik; d) menetrendszerinti hajó vagy 

kompjáraton utazik. 

Ezen felül - bár nem köteles - a munkáltató 

adómentesen visszatérítheti a gyorsvonat-, első 

osztályú vonat- vagy az InterCity pótjegy árát is. 

 

Vannak az utazási távolságon alapuló 

költségtérítések? 

Igen vannak! Az alkalmazott visszatérítheti a 

munkába járás költségeit 9 Ft/km mértékben az 

adott esetekben: 

 az alkalmazott otthona és munkahelye 

között nincs tömegközlekedés 

 az alkalmazottnak bölcsödébe/óvodába 

járó gyermekei vannak 

 az alkalmazott munkarendjéből kifolyólag 

nem tudja használni a tömegközlekedést 

 az alkalmazott bár igénybe tudja venni a 

tömegközlekedést, azonban csak 

szokatlanul hosszú várakozási idővel 
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 az alkalmazott súlyos fogyatékosságai 

miatt nem tudja igénybe venni a 

tömegközlekedést 

Ezen kívül azok az alkalmazottak, akiknek 

bölcsödébe/óvodába járó gyermekkel 

rendelkeznek, azoknak szintén jár a 

kilométerenkénti 9 forintos munkába járási 

költségtérítés.  

A kormányrendelet alapján ez a fajta-, illetve a 

súlyos fogyatékossággal kapcsolatos 

költségtérítés mindenképpen munkába járással 

kapcsolatos visszatérítésnek minősül, 

függetlenül attól, hogy a munkavállaló a 

közigazgatási határon belülről jár munkába vagy 

sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek az intézkedések (akárcsak sok másik) 

előre meghatározott fogalmakat tartalmaznak a 

költségtérítési szabályozásokban, tehát kérjük 

vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy 

megbizonyosodhasson arról, hogy az igénye 

jogszerű-e az érvényben lévő törvények alapján. 

 

Reméljük segítségére lehetünk önnek ezzel az 

üggyel kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Gerzsenyi-Greilich Szilvia  

Adótanácsadó 

E-mail: Szilvia.Greilich@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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