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MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

A magyarországi adónemek rövid áttekintése 



FOGYASZTÁST TERHELŐ KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉST ILLETŐ ADÓK 

Adó neve Adótárgy 
Adómérték/adó-

kulcs Megjegyzés 
Bevétel* 

mFt-ban 

Általános forgalmi 

adó 

minden 

termékértékesítés és 

szolgáltatás 
27%, 5%, 0%, 

mentes 

hozzáadott 

értéket 

adóztat 3 531 100 

Jövedéki adó 

ABC termékek 

értékesítés 

általában 

termékek fizikai 

mennyiségében 
kötöttpályás 

értékesítés 1 029 500 

Regisztrációs adó 

Gépjármű belföldi 

forgalombahozatala 

életkor, motor 

cm3, motortípus 

függvénye   23 200 

Távközlési adó 

beszélgetési idő 

(perc) 3 Ft/perc 
max. 5000 

Ft/előfizető 54 400 

Tranzakciós illeték tranzakció összege 

0,6% 

készpénzfelvételn

él illetve 0,3% 

átutalásnál   205 700 

Biztosítási adó 

casco, vagyon és 

balesetbiztosítások 

díjbevétele 15%, illetve 10% 
sávosan 

progresszív 31 500 
Összesen 4 875 400 

* 2017 tervezett 



EGYÉB KÖZVETETT ADÓK 

Adó neve Adótárgy Adómérték 
Kinek a 

bevétele? 
Bevétel mFt-

ban 

Népegészségügyi 

termékadó 

Egészségtelen 

élelmiszer (pl. chips, 

üdítőital, energiaital, 

szörp) 

általában 

termékek 

fizikai 

mennyiségébe

n 

Egészség-

biztosítási 

Alap 31 795 

Bányajáradék 
kitermelt ásvány-, 

geotermikus energia 
kitermelési 

érték %-a 
Központi 

költségvetés 35 000 

Játékadó 
szerencsejáték 

értékesítés 
általában 

árbevétel 
Központi 

költségvetés 30 800 

Energiaadó 
Áram, gáz és 
szénértékesítés 

Fizikai 
mennyiségében 

Központi 
költségvetés 18 600 

Összesen       9,756 195 



GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK JÖVEDELMÉT, VAGYONÁT TERHELŐ ADÓK 

Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mFt-ban 

Társasági adó Gazdasági társaság 
Korrigált adózás 
előtti eredmény 606 918 

Energiaellátók 
jövedelemadója Energiaellátók 

Korrigált adózás 
előtti eredmény 55 500 

EVA 
30 mFt alatti éves 
árbevételű cég Bruttó árbevétel 75 600 

KIVA Kisvállalat  Hozzáadott érték 23 500 
KATA Egyéni vállalkozók és BT Havi tétel 94 500 

Környezetterhelési díj 
Levegő-, víz-, talajszennyező 
vállalat 

Szennyező-anyag 
mennyisége 5 300 

Pénzügyi szervezetek 
különadója Pénzintézetek 

korrigált 
mérlegfőösszeg 
vagy árbevétel 66 500 

Cégautóadó 

Olyan autó után, ami után a 
vállalkozás költséget számol 
el 

környezetvédelmi 
besorolás, 
teljesítmény 33 600 

Közműadó Közművek vezetékhossz m-ben 55 200 
Összesen     1 016 618 



LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI  

Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mFt-ban 

Személyi jövedelmadó Magánszemély 

Adott évben 

szerzett 

jövedelem 1 908 500, 

Végkielégítések adója 

Közszférából kapott 2 

mFt-nál nagyobb 

végkielégítés 
Végkielégítés 

nagysága 900 

Illetékbefizetések 

Eljárási és vagyonszerzési (örökösödési, 

ajándékozási és visszterhes 

vagyonátruházási) illetékek alanya 178 200 
Gépjárműadó Lásd helyi adóknál 43 500 
Háztartási alkalmazott 

regisztrációs díja Munkaadó 
alkalmazási 

hónap ?? 
Összesen     2 131 100 



HELYI ADÓK 

Adó megnevezése Adótárgy Adóalany Adóalap Adó típusa 

Építményadó Építmény 
január 1-n 

tulajdonos 

korrigált forgalmi 

érték vagy hasznos 

m2 vagyoni 

Telekadó 
beépítetlen 

földterület 
január 1-n 

tulajdonos 

korrigált forgalmi 

érték vagy hasznos 

m2 vagyoni 

Magánszemélyek 

kommunális adója 

Építmény, 

bérleti jog, 

telek 

január 1-n 

tulajdonos, 

bérlő darab vagyoni 

Iparűzési adó 
Vállalkozási 

tevékenység Vállalkozó 
hozzáadott érték vagy 

alkalom közvetlen 

Idegenforgalmi adó Szállásadás Szállásadó 

szállásdíj vagy 

vendégéjszaka 

száma közvetett 
Települési adó Bármi, amire nem vetettek ki központi vagy helyi adót 

Gépjárműadó 

Forgalomba helyzett 

belföldi gépjármű 

vagy külföldi fuvarozó 

tehergépkocsi 

január 1-n 

tulajdonos vagy 

fuvarozó 

Motor 

teljesítménye, 

vagy út 

darabszáma vagyoni 



FOGLALKOZTATÁST TERHELŐ JÁRULÉKOK, 

HOZZÁJÁRULÁSOK 

Adónem neve Alany Alap Bevétel mFt-ban 
Szociális hozzájárulási 

adó, nyugdíj- és 

egészségügyijárulék Foglalkoztató Munkabér 2 455 978 
Nyugdíjjárulék 1 166 804 
Egészségbiztosítási és 
munkaerőpiaci járulék 966 828 

Egészségügyi 

hozzájárulás 
Minden jövedelem után, ami után nincs 

járulék 166 277 
Szakképzési 

hozzájárulás Foglalkoztató munkabér 74 506 
Rehabilitációs 

hozzájárulás 
25 főnél nagyobb 

foglalkoztató 
alkalmazottak 

száma 80 000 
Összesen     4 137 300 



EGYES ELKÜLÖNÍTETT 

ALAPOK BEVÉTELEI 

Adónem neve Alany Elkülönített alap 
Bevétel mFt-

ban 

Innovációs járulék Vállalkozás 

Kutatási és 

technológiai 

innovációs Alap 74 000 

Atomerőmű befizetés Paksi Atomerőmű Nukleáris Alap 19,5 797 

Baleseti adó 
Kötelező 
felelősségbiztosítást fizető 

Egészségbiztosítási 
Alap 36 012 

Kulturális adó Pornótartalmat értesítők 
Nemzeti 

Kulturális Alap 120 
Összesen     132 929 



NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 

Az illeték, állami előírásokon alapuló, kényszer 

jellegű, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, 

egyszeri fizetési kötelezettség  

 

Illetékfajták 

Vagyonszerzési Eljárási 

Örökösödési  

Ajándékozási 

Visszterhes 

vagyonátruházási 

Államigazgatási eljárási 

Bírósági eljárási 

Államigazgatási és 

bírósági díjak 
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MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM 

(EHHEZ KÖTŐDNEK A VÁLLALKOZÓI 

ÉLŐMUNKA-TERHEK) 2018-BAN 

Foglalkoztatás időtartama Minimálbér Garantált 

bérminimum* 

Havi 138 000 180 500 

Heti 31 730 41 500 

Napi 6 350 8 300 

Óra 794 1 038 

* Szakképzettséget igénylő munka esetén 



ADÓALAPCSÖKKENTŐ KEDVEZMÉNYEK 

• Adóalap csökkentő kedvezmények 

mértékének változása 

– Családi kedvezmény (adóalapból): 

• 1 gyermek esetén:  66 670 Ft/hó/fő (10.000 Ft) 

• 2 gyermek esetén: 166 670 Ft/hó/fő (17.500 Ft) 

• 3 vagy több gyermek esetén: 19,50 000 Ft/hó/fő 

(33.000 Ft) 

– Első házasok kedvezménye: 33 335 Ft/hó 

(5.000 Ft) 



CAFETÉRIA-SZABÁLYOZÁS ÚJ RENDSZERE (EURÓPAI 

BÍRÓSÁG DÖNTÉSE NYOMÁN) 

• Adómentes juttatások 

• Béren kívüli juttatások (Juttatás 1,18 szorosa után 15% SZJA és 14% EHO – 

34,19,5%-os adóteher) 

• Egyes meghatározott juttatás (Juttatás 1,18 szorosa után 15% SZJA és 19,5% EHO 

– 41,66%-os adóteher) 

• Egyéb természetbeni juttatás  



ADÓMENTES JUTTATÁSOK 

• a sportról szóló tv. szerinti sportrendezvényekre szóló bérlet, jegy 

értékhatár nélkül, valamint a kifizető által fenntartott sportlétesítmény 

használata; 

• kulturális szolgáltatás 50 ezer forintig; 

• kockázati biztosítás minimálbér 30%-ig; 

• az óvodai, bölcsődei szolgáltatás és ellátás; 

• vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, mobilitási lakástámogatás; 

• a kifizető által biztosított védőoltás; 

• jogszabály által előírt használatra tekintettel adott védőeszköz (pl. 

szemüveg ); 

• albérleti támogatás 

– a minimálbér 40 százaléka a foglakoztatás első 2 évében, 

– a minimálbér 25 százaléka a foglakoztatás második 2 évében, 

– a minimálbér 15 százaléka a foglakoztatás 5. évében 

 



BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS ÉS KORLÁTAI 

Megnevezés Felhasználás módja Maximális összeg Megjegyzés Összeg-

korlát 

Készpénz-juttatás Nincs korlátozva 100 000 Ft/év   

200 000 

Ft/év köz-

szolgálat-

ban 

maximum 

450 000 

Ft/év 

verseny-

szférában 

SZÉP-kártya Szálláshely-szolgáltatás 

 

  

  

19,55 000 Ft/év 

Csak és kizárólag a 

szálláshelyek, valamint a 

belföldi utazások árát lehet 

fedezni 

Rekreáció 75 000 Ft/év Szórakoztató és kulturális 

intézményekben valamint az 

egészségmegőrzést szolgáló 

szolgáltatásokra 

Meleg étel 150 000 Ft/év Szálláshelyet is lehet belőle 

fedezni 

Adótétel: Juttatás 9,758%-a után 15% SZJA + 14% EHO 

Korlát túllépés egyes meghatározott juttatásként adózik 



EGYES MEGHATÁROZOTT 

JUTTATÁSOK 

Megnevezés Felhasználás módja Maximális összeg Megjegyzés 

Erzsébet-utalvány Hideg- és meleg 

étkezés, nagy 

áruházakban élelmiszer 

vásárlás 

Nincs korlátozva   

Munkahelyi étkezés Munkahelyi meleg 

étkezés 

Költség mértékéig   

Helyi utazási bérlet Tömeg-közlekedés Bérleg ára   

Iskolarendszerű képzés Tanulói vagy hallgatói 

jogviszony vagy OKJ 

képzés 

Nincs korlátozva Munkáltató rendeletére a 

munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettség 

Munkáltatói nyugdíj- és 

egészségpénztári 

hozzájárulás 

Nincs korlátozva Önkéntes nyugdíjpénztár, 

egészség- és önsegélyző 

pénztár 

Iskolakezdési támogatás Munkavállaló kiskorú 

gyermekének 

iskolaszer 

Nincs korlátozva Csak utalványként adható 

Ajándék-utalvány Évi 3 alkalommal a minimálbér 

10%-ig 

Cégtelefon magáncélú 

használata 

Minimum a hívások 

díjának 20%-a 

Nincs korlátozva. 

Adótétel: Juttatás 9,758%-a után 15% SZJA + 19,5% EHO 



TÁRSASÁGI ADÓ 

• Egységesen 9%-os adókulcs 

• Új adóalapcsökkentő kedvezmények 
– mobilitási célú lakástámogatás 

• Adókedvezmények – számított adó 
– növekedési adóhitel (2 évig halasztható az adó ötszörös eredménynövekedés 

esetén) 

– 80%-ig 
• fejlesztési adókedvezmény  

– 70%-ig 
• Látványcsapatsport támogatás 

• Filmgyártás, előadóművészeti tevékenység 

• KKV cég beruházási hitel kamata 

• Szövetkezetnél a képzett közösségi vagyon 6,5%-a 

• Élőzenei szolgáltatás (max. 50%-a) 

• Energiahatékonysági beruházás (max. 15 m€, max. kiadás 30%-a; 
kisvállalkozásnál 50%, középvállalkozásnál 40%) 

 

 



TÁRSASÁGI ADÓKULCS ÉS 

ADÓALAP 

• Adómérték 
– egységesen  9% a Tao-kulcs 

• Változások az adóalap meghatározásának vonatkozásában 
– Lakhatási támogatás, munkásszállás 

• Csökkenti az adóalapot a mobilitási célú lakhatási támogatás adóévi összege 

• Csökkenti az adóalapot a munkásszállásra fordított beruházási, felújítási, üzemeltetési 
költségek, illetőleg a bérleti díj 

– Műemlék ingatlan 
• Levonható az adóalapból a műemlék ingatlannal kapcsolatos karbantartási költségek összege 

(az adózás előtti nyereség 50%-áig) 

• A műemlékkel kapcsolatos beruházás, felújítás kétszerese vonható le az adóalapból, a 
befejezés adóévében és az azt követő 5 adóévben 

– Új kedvezmény vehető igénybe a startup vállalkozásban szerzett részesedés után 
• Korai fázisú vállalkozások fogalmának bevezetése 

• Az adózás előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés 

• A kedvezményt 4 adóévben egyenlő részletekben lehet érvényesíteni 

– Kis- és középvállalkozások adóalp-kedvezménye 
• Beruházás  (felújítás, bővítés, rendeltetés megváltozatás, stb.) esetén a meghatározott tárgyi 

eszköz kategóriáknál  már 30 millió Ft fölött is érvényesíthető az adóalap-kedvezmény 

– Adomány 
• A Kárenyhítési Alap számára nyújtott  adomány 50%-a is csökkenti az adóalapot 

 

 



TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYEK 1 

– Vendéglátóhelyen megvalósított élőzenei szolgáltatás (új) adókedvezménye  
• Mértéke az élőzenei szolgáltatásra elszámolt költség, ráfordítás (áfa nélkül) számított 

összegének legfeljebb 50%-a.  

• Mindez az adóalapnál nem minősül elismert költségnek 

• A számított adó 70%-áig érvényesíthető 

– Energiahatékonysági adókedvezmény (új) 
• Eszközberuházásra vehető igénybe legalább 5 éves üzemeltetés esetén. 

• Az energia megtakarításról az adózónak igazolással kell rendelkeznie. 

• Mértéke a beruházás elszámolt költségének 70%-a (középvállalkozás esetén 40%-a, 
kisvállalkozás esetén 50%-a), de maximum 15 millió euró 

• A számított adó 70%-áig érvényesíthető 

– Fejlesztési adókedvezmény 
• Az adókedvezmény igénybevételének létszám- és bérköltség- növelési kritériumai 

mérséklődtek 
– Minimum 3 Mrd Ft-os beruházás esetén: minimum 50 fő vagy minimálbér 300-szorosa 

– Minimum 1 Mrd Ft-os beruházás esetén: minimum 25 fő vagy minimálbér 150-szerese 

– Minimum 500 M Ft-os beruházás esetén: minimum 10 fő vagy minimálbér 25-szöröse 
(középvállalkozás) 

– Minimum 500 Mrd Ft-os beruházás esetén: minimum 5 fő vagy minimálbér 10-szerese (kisvállalkozás) 



TÁRSASÁGI 

ADÓKEDVEZMÉNYEK 2 

• Adókedvezményekben bekövetkezett változások 
– Kis és középvállalkozások kedvezménye 

• A beruházási hitel kamatához kapcsolódóan megszűnik az adókedvezmény felső korlátja (6 
millió Ft) 

• A kamat 100%-a vehető figyelembe kedvezményként  

– Látványcsapat-sport támogatása 
• Sporttámogatás esetében az adókedvezmény utoljára a támogatás naptári évét követő 

nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe. 

• Kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában a késedelmesen teljesített 
támogatásnyújtás esetén is igénybe vehető az adókedvezmény 80%-a az adott adóévben 

• A kiegészítő sportfejlesztési támogatást az adózó a 9%-os kulcsot figyelembe véve köteles 
megfizetni 

• A pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás megszűnik 

– Film- és előadó-művészet támogatása 
• A kultúra támogatása esetében az adókedvezmény utoljára a támogatás naptári évét követő 

nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe 

• Kiegészítő támogatás vonatkozásában a késedelmesen teljesített támogatásnyújtás esetén is 
igénybe vehető az adókedvezmény 80%-a az adott adóévben 

• A kiegészítő támogatást az adózó (a 9%-os kulcsot figyelembe véve) az alaptámogatás 
legalább 75%-át köteles megfizetni 

• A pótlólagos kiegészítő  támogatás megszűnik 

 



SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 

ADÓ 

• Adómérték 19,5% 

 



ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 

• Személyi jövedelemadó (SZJA)  
• Általános forgalmi adó (ÁFA)  
• Társasági adó (TAO)  
• Vállalkozások egyszerűsített adózási lehetőségei  

– SzJa átalányadó, EVA, KATA, KIVA 

• Jövedéki adó, Népegészségügyi termékadó 
• Gépjárműadó; Cégautóadó; Regisztrációs adó; Baleseti adó 
• Szerencsejáték adó, Bányajáradék  
• Energiaadó, Termékdíj, Környezetterhelési adó  
• Helyi adók  

– Iparűzési adó 
– Építmény- és telekadó 
– Magánszemélyek kommunális adója 
– Idegenforgalmi adó 
– Települési adó 

• Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok (szakképzési 
hozzájárulás, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, 
egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás) 

• Szektoriális különadók (biztosítási adó, pénzintézetek különadója, tranzakciós 
illeték, energiaellátók jövedelemadója, távközlési adó, közműadó, reklámadó, kulturális 
adó) 

• Vámok  
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KIVA – TÁRSASÁGI ADÓ ALTERNATÍVÁJA KIS- ÉS 

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 

• Adóalany: gazdasági társaság,  
– ha 25 főnél kevesebbet foglalkoztat 

– bevétele (árbevétel+egyéb bevétel) nem haladja meg az 500 
millió forintot 

– fordulónap december 31, forintban készített beszámoló, nem 
függesztették fel két éve az adószámot, adótartozás 1 mFt-nál 
kisebb 

• Adótárgy: belföldi gazdasági tevékenység 

• Adóalap: korrigált pénzforgalmi eredmény (ha pozitív) + 
személyi ráfordítások 

• Adókulcs: 16% 

• Bevallás: május 31 – 16KIVA, 16T203KV (áttérés) 

• Befizetés: negyedévet követő 20-ig adóelőleg 

• Kiváltja: társasági adó, szakképzési hozzájárulás, SZOCHO 

 
 

 

 

 



KORRIGÁLT PÉNZFORGALMI 

EREDMÉNY 

Növelő Csökkentő 

Pénzeszközök záróállománya Pénzeszközök nyitóállománya 

hitel vagy kölcsön törlesztése hitel vagy kölcsön felvétele  

az adózó által nyújtott hitel vagy 

kölcsön törlesztése, visszafizetése 

Adózó által nyújtott hitel 

 

Hitelviszonyt megtestesítő papír 

törlesztése 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírkibocsátás 

Tőkekivonás Tőkebevonás 

Fizetett osztalék Kapott osztalék 

Előleg visszafizetése Előleg 

KIVA előleg KIVA visszatérítés 



NÖVELŐ PÉNZKIFIZETÉSSEL 

JÁRÓ TÉTELEK 

• Végleges pénzeszköz átadás (így például: 

az adomány is).  

• Nem gazdálkodási célú kiadás 

• Ellenőrzött társaságnak fizetett összeg 

• Bírság, pótlék összege 

• A saját tőke háromszorosát meghaladó 

hitelre fizetett kamat 



RÁFORDÍTÁSNAK ELSZÁMOLT 

NÖVELŐ TÉTELEK 

• Kapcsolt vállalkozással szembeni 

behajthatatlannak nem minősülő követelés 

elengedése 

• A térítés nélküli eszközátadás, illetve a 

térítés nélkül nyújtott szolgáltatás.  

• A készlethiány  

• A tartozás térítés nélküli átvállalása.  



SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK 

• Járulékalapot képező jövedelem 

• Tagdíj, ösztöndíj, borravaló 

• Tulajdonos bérét 9,752,5%-ban kell 

figyelembe venni 

 

• Csökkentő tétel – Munkahelyvédelmi 

Akcióprogramnak megfelelően 



VESZTESÉGELHATÁROLÁS 

• Pénzforgalmi veszteség 10 év alatt 

számolható el. 

• Társasági adó alatt képződő veszteség is 

elhatárolható. 



KATA – ADÓALANYOK KÖRE 

Adóalany lehet: 

• Az egyéni vállalkozó 

• Az egyéni cég, 

• A kizárólag magánszemély taggal rendelkező 
Bt., 

• A  kizárólag magánszemély taggal 
rendelkező Kft. 

Bejelentkezés: 2012. december 1-jétől 
kezdődően bármikor (‘T101, ‘T101E, ‘T201T) 



ADÓ MÉRTÉKE 

• főállású kisadózó után→ 50 ezer Ft/hó 

• Főállásúnak nem minősülő kisadózó után → 25 ezer Ft/hó 

 

• több kisadózó esetén külön-külön fizetés 

• Minden megkezdett  hónapra a teljes összeget kell fizetni 

• Ha csak egy nap is főállású a hónapban → 50 ezer Ft 

•  megfizetés a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig 

•  nincs bevételi értékhatár, de ha az éves bevétel ≥ 12 millió Ft, akkor a 
meghaladó rész után 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség 
keletkezik 

•  aki egész évben nem adóalany, annak a 40 %-os adót az adóalanyiság 
hónapjai x 1000 ezer Ft bevételi határ fölött kell megfizetni. 

Pl: adóalanyiság: 2017. október 1-jétől december 31-éig (3 hónap), bevétel  5 
millió Ft. Bevételi határ: 3 hónap x 1000 ezer Ft= 3,0 millió Ft → 40%-os 
adó: 2000 ezer Ft x 0,4= 800 ezer Ft. 



AZ ADÓ MEGFIZETÉSÉVEL 

TELJESÍTETT KÖZTERHEK 

• Vállalkozói szja,  vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy 
átalányadó (e.v.) 

• Társasági adó (Kkt., Bt.) 

• Szja, járulékok, egészségügyi hozzájárulás (magánszemély) 

• Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, 
szakképzési hozzájárulás (cég) 

Nem mentesül: 

• A kisadózónak nem minősülő személyek foglakoztatására 
tekintettel, illetve nekik jutatott jövedelmek után teljesítendő 
adókötelezettségek alól 

• Áfa fizetés alól → érdemes alanyi mentességet választani 

• Gépjárműadó, cég autóadó, helyi iparűzési adó alól 

 

 



TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS ELKÜLÖNÍTETT 

ALAPOK JAVÁRA SZEDETT ELVONÁSOK 

• TB javára szedett 

– Egészségbiztosítási járulék 

– Nyugdíjbiztosítási járulék 

– Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) 

• Munkaerőpiaci Alap javára szedett 

– Munkaerőpiaci járulék 

– Szakképzési hozzájárulás 

– Rehabilitációs hozzájárulás 

• Kutatási és Technológiai Innovációs Alap javára szedett 

– Innovációs járulék 

• Központi költségvetés javára szedett környezetvédelmi díjak 

– Környezetterhelési díj 

– Termékdíj 

 



EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 

• Adóalany: kifizető 

• Adótárgy: nem TB köteles jövedelemszerző 

tevékenység (összevonandó és külön adózó) 

• Adóalap: kapott jövedelem 

• Adómérték: (6%, 14% vagy 19,5%) 

– 6% - kamat 

– 14% - béren kívüli juttatás 

– 19,5% - egyes meghatározott juttatás + minden olyan 

személyi jövedelem, ami után nem fizettek szochot 



FŐÁLLÁSÚ VÁLLALKOZÓ MINIMÁLIS 

JÁRULÉKFIZETÉSI ALAPJA 

Járulékok Mértéke 
Csak 

ügyvezető 

Társas vállalkozás 

személyesen 

közreműködő tagja 

Alapja Minimálbér:  

138 000 

Garantált bérminimum: 

180 500 

Nyugdíjjárulék 10% 100% 100% 

EÜ járulék 8,5% 150% 150% 

Szocho 19,5% 9,752,5% 9,752,5% 



SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 

• Adóalany: kifizető 

• Adótárgy: összevonandó jövedelem 
kifizetése 

• Adóalap: SZJA alap + szakszervezeti 
tagdíj 

• Adókulcs: 19,5%  

• Befizetés: Elszámolt hónapot követő 12-e 



MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV KEDVEZMÉNYEI 
Kedvezményezett Időtartam Korlát Mérték 

25 év alatti (nem volt munkaviszony) 2 év 100,0 eFt 19,5% 

25 év alatt 100,0 eFt 9,75,0% 

55 év felettiek kedvezménye 100,0 eFt 9,75,0% 

Mezőgazdasági munkakör 100,0 eFt 9,75,0% 

Tartósan álláskereső (0,5 év) 2 év +1 100,0 eFt 19,5%,  

9,75,0% 

Megváltozott munkaképességű Max. minimálbér 

kétszerese 
19,5% 

GYES, GYED-en lévő munkavállaló (háromnál 

kevesebb gyerek) 

2 év +1 100,0 eFt 19,5%, 

9,75,0% 

GYES, GYED-en lévő munkavállaló (háromnál 

kevesebb gyerek) 

3 év +2 100,0 eFt 19,5%, 

9,75,0% 

Szakképzettséget nem igénylő 100,0 eFt 9,75,0% 

Szabad vállalkozási zónában működő cég új 

munkavállalója 

2 év + 1  100,0 eFt 19,5,0% 

9,75,0% 

Karrier Híd programban résztvevők Max. minimálbér 

kétszerese 
9,75,0% 

•100 eFt-ig a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni.  

•SZOCHO terhére lehet igénybe venni a kedvezményeket. Jogosultságokat igazolni kell munkaadó 

felé. 



EGYÉNI NYUGDÍJJÁRULÉK 

• Adóalany: kifizető 

• Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése 

• Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, 
illetmény – elismert költségek 

• Adókulcs: 10% 

• Felső határ: Nincs 

• Adómentes: nyugdíj melletti munkavégzés, 
ösztöndíj, szerzői védelem alatt álló munka után 



EGYÉNI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI- ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK  

• Adóalany: kifizető 

• Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése 

• Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, 
illetmény – elismert költségek 

• Adókulcs: 7% (4% természetbeni, 3% pénzbeni) 
+ 1,5% munkaerő-piaci járulék 

• Adómentes: táppénz, GYED   



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 

• Adóalany: nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó, 
szövetkezeti tag illetve olyan belföldi személy, aki 
után nem fizetnek Szocho-t 

• Adókulcs: 7.9,750- forint/hó (napi 237,-Ft) 

• Mentességek: 

– aki csak nyugdíjas, 

– GYESen, GYEDen lévő, 

– nappali tagozatos hallgató, tanuló, 

– aki valamilyen járadékban vagy állami ellátásban részesül, 

– aki fogvatartott vagy hajléktalan, 

– aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik 

 



SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

• Adóalany: munkáltató a privát szférában 

• Adótárgy: munkaviszony keretében foglalkoztatás 

• Adóalap: kifizetett bérköltség, gazdasági társaság, 
ügyvédi iroda esetében személyes közreműködés  

• Adókulcs: 1,5%, EVA-s minimálbér kétszerese után 

• Befizetés: tágyhónapot követő 12-e. 

• Jogi háttér: 2003/LXXXVI. tv. a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

Köszönöm a figyelmet! 


