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Ismét módosultak a munkába járás költségtérítésének 

részletei – de az adómentes határ nem változott 

Sajnos nem sokáig örülhettek azok, akiket érint a munkába járás költségtérítése. Mint tudnivaló, és ahogy 

korábbi hírlevelünkben is említettük a tavaszi adócsomaggal kapcsolatban, a kormány tavaly elfogadta, 

hogy 2017. január 1-jétől a korábbi kilométerenkénti 9 forint helyett 15 forint járhasson adómentesen az 

arra jogosultaknak.  

A módosítás 

Azonban ez az emelés csupán két hétig járt, 

mivel a kormány 4/2017. (I.12.) rendeletével 

módosította a 39/2010. (II.26.) kormányrendelet 

ide tartozó paragrafusát és Január 13.-ával 

ismét megváltoztatta a költségtérítés 

szabályozását. 

 

A módosítás alapján a munkaadók ezentúl a 

tavaly bevezetett 15 forintos kilométerenkénti 

adómentes térítés csupán 60 százalékát (azaz 9 

forintot) kötelesek kifizetni munkavállalóik 

számára, a fennmaradó 40 százalékról 

mérlegelhetnek, hogy kifizetik-e és ha igen, 

csupán részben vagy teljes egészében.  

De mikor jár a költségtérítés? 

A munkavállaló részére akkor jár a 

meghatározott költségtérítés legalább 60 

százaléka, amennyiben: 

 lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint 
a munkavégzés helye között nincsen 
közösségi közlekedés; 

 munkarendje miatt nem vagy csak hosszú 
várakozással tudja igénybe venni a 
közösségi közlekedést; 

 

 mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos 
fogyatékossága miatt nem képes közösségi 
közlekedési járművet igénybe venni; 

 bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év 
alatti köznevelési intézményben tanuló 
gyermeke van. 

A szemfülesek észrevehetik, hogy öröm az 

ürömben azonban, hogy a kormány a jogosultak 

jogkörét részben kiterjesztette, ugyanis új 

elemként a tíz év alatti általános iskolás 

gyermekkel rendelkezők is igénybe tudják venni 

a támogatást, míg korábban ez csupán 

legfeljebb óvodás korig volt lehetséges. 

Fontos továbbá, hogy az Szja tv-ben 

meghatározott adómentesen adható mérték 

felső határa nem változott vissza, az továbbra is 

15Ft/km. Így tehát egy munkáltató csak 9 Ft/km 

költségtérítést köteles fizetni, de ha saját 

döntése alapján ennél többet, akár 15 Ft/km-t 

fizet, akkor az is adómentes (pontosabban nem 

bevételnek minősülő) juttatásként viselkedik. 

Amennyiben szeretne többet megtudni a 

munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről, kérjük olvassa el korábbi 

hírleveleinket vagy vegye fel a kapcsolatot 

szakértőinkkel. 

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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Az Accace-ről   

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

mint 330 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!  

A szerzőről 

Gábor 2016-ban csatlakozott az ACCACE Hungary-hoz és vette át az adótanácsadó-üzletág vezetését. 

Szakmai pályáját 2005-ben kezdte a KPMG merger & acquisition csapatában, majd 2006-tól 10 évig a 

BDO adótanácsadójaként dolgozott, melyből az utolsó 3 évben ügyvezetőjeként és adópartnereként 

vezette az adótanácsadó csapatot. 

Gábor immáron 12 éves szakmai pályája alatt alapos ismereteket szerzett az összes fő közvetlen és 

közvetett adónem területén. Kiemelt szakterülete a nemzetközi jövedelemadózás, általános forgalmi adó, 

üzleti promóciók és nyereményjátékok, cégtranzakciók és átvilágítások. 
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 
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