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2021. július 1-jével hatályba lépő adótörvény változások a munkaügy

és bérszámfejtés területén

2021.  július  1-jével  néhány  fontos  törvény  változik  kisebb-nagyobb  mértékben,  ami  érinti  a

munkaügy és bérszámfejtés területét. Több törvényjavaslat is be van nyújtva az Országgyűlés elé,

melyek  még  folyamatban  vannak.  Fontos  megemlítenünk,  hogy  a  törvényjavaslatokban

megfogalmazott  szabályok nem egységesen fognak hatályba lépni.  Lesz olyan szabályozás,  ami

akár már a kihirdetést követő naptól hatályos, de lesznek olyanok is, melyek csak a jövő évtől. 

Cikkünkben  azokat  a  főbb  változásokat  foglaljuk  össze,  melyek  például  főbb  számításokat

érintenek,  vagy  éppen  megszűnő  változások.  Fontos  kiemelnünk,  hogy  jelen  kiadványunkban

leírtakon kívül találkozhatunk még más módosításokkal, újításokkal, kiegészítésekkel is, miután a

kisebb változások részletezésétől  eltekintettünk,  és  a  fontosabb változásokra  összpontosítottunk,

kiemelve azokat.

Emellett a korábbi években már ismertté vált néhány fontos szabályozás, illetve az idei évben is

további törvénymódosítások jelenhetnek meg a Magyar Közlönyökben.

Szakképzési hozzájárulás alapja 2021. május 22-e után

A szakképzési  hozzájárulás  szabályait  a  szakképzési  hozzájárulásról  és  a  képzés  fejlesztésének

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény tartalmazta. Ez a törvény 2021. január 1-jétől hatályát

vesztette  és  2021-től  a szakképzésről  szóló  2019.  évi  LXXX.  törvényben  találhatjuk  meg  a

szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat. 

2021. május 22-e után ismét aktuális lehet az a kérdés, hogy kell-e vonni szakképzési hozzájárulást

a béren kívüli juttatások után? Cikkünkben erre a kérdéskörre is kitérünk és arra is, hogy milyen

változások várhatók 2021. július 1-jétől a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban!



Nézzük meg először, hogyan határozza meg a Szocho törvény a szociális hozzájárulási adó alapját! 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény így rendelkezik:

1. Az adófizetési kötelezettség, az adó alapja

1.  §  (1)  Szociális  hozzájárulási  adó  (a  továbbiakban:  adó)  fizetési  kötelezettség  áll  fenn  a  személyi

jövedelemadóról  szóló 1995.  évi  CXVII.  törvény (a továbbiakban:  Szja tv.)  szerint  összevont  adóalapba

tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  jövedelmeken kívül  adófizetési  kötelezettség terheli  az ösztöndíjas

foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet

részére levont (befizetett) tagdíjat.

(3)  Adófizetési  kötelezettség  terheli  az  Szja  tv.  szerinti  önálló  és  nem önálló  tevékenységből  származó

jövedelem esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira

jogosultakról,  valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

szerint

a) biztosítottnak minősülő személy részére juttatott  olyan jövedelmet, amely a Tbj.  27. § (1) bekezdés b)

pontja alapján,

b) a Tbj. 30. §-a alapján

járulékalapot képez.

(4) Az (1)-(3) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerint külön adózó jövedelmek közül

a) a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],

b) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],

c) a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]

Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összegét.

Ne felejtsük el, hogy vannak olyan rendelkezések, amikor a Szocho törvény helyett átmenetileg a

veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a  járványügyi  készültségről

szóló 2020. évi LVIII. törvényben írtakat kell figyelembe vennünk!

A 2020. évi LVIII. törvény így rendelkezik a SZÉP kártyákat érintő szociális hozzájárulási adóval

kapcsolatban:

„40. § (3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően

2020.  április  22-től  a  2021.  június  30-ig  adott  juttatások  tekintetében  nem  terheli  adókötelezettség  a

Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.”



A 2020. évi LVIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.

évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően a 2020. április 22-től 2021. június 30-ig adott

juttatások tekintetében nem terheli  adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya számlájára utalt

béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. A SZOCHO adómentességet ebben az esetben nem a

Szocho törvény, hanem a 2020. évi LVIII. törvény szabályozza. A munkáltató/kifizető részére ez

egyfajta adófizetési kedvezményt biztosít, amely kedvezmény magát az adóalapot nem érinti. 

És most nézzük meg, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hogyan határozza meg a

szakképzési hozzájárulás alapját:

106. § szerint [A szakképzési hozzájárulás alapja]

(1)  A  szakképzési  hozzájárulás  alapja  a  szakképzési  hozzájárulásra  kötelezettet  terhelő  szociális

hozzájárulási adó alapja.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 105. § (3) bekezdése pedig így szól:

„Nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet

a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.”

Ez  utóbbi  szabály  nem vehető  figyelembe,  mert  ebben  az  esetben  az  adófizetési  kötelezettség

átmenetileg a 2020. évi LVIII. törvény alapján nem áll fenn és nem a szociális hozzájárulási adóról

szóló törvény alapján. 

A 2020. évi LVIII. törvény úgy fogalmaz tehát, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi

LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően 2020. április 22-től 2021. június 30-ig adott

juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára

utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. Ez a törvény nem azt mondja ki, hogy a SZÉP

kártya béren kívüli juttatás nem képez szocho adóalapot, hanem csupán azt, hogy azt nem terheli

adó.

A fentiekben levezetett szabályokból eddig úgy tűnik, hogy kell szakképzési hozzájárulást is vonni

2021-ben az év első felében a béren kívüli juttatások után!

Nézzük  most  meg,  hogy  a  szakképzési  hozzájárulás  alapjának  meghatározásával  kapcsolatban

milyen átmeneti szabályt kell alkalmaznunk mégis a veszélyhelyzet idején!



2021. január 28-án a Magyar Közlöny 13. számában megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe

vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet. 

Ez a kormányrendelet 2021. január 29-én lépett hatályba és úgy rendelkezik, hogy 2021. január 1-

jétől  visszamenőleg  változik  a  szakképzési  hozzájárulás  alapjának  meghatározása.  A módosítás

érintette  többek között  a  béren kívüli  juttatásokat  is.  Ez azt  jelenti,  hogy már a  januári  SZÉP-

kártyák után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni. A kérdést csupán ideiglenesen rendezi

ez a kormányrendelet, hiszen kifejezetten a veszélyhelyzethez kapcsolódik. 

22/2021.  (I.  28.)  Korm.  Rendelet  értelmében  2021.  január  1-jétől  nem  képezik  a  szakképzési

hozzájárulás alapját:

A Szocho tv. 1. § (4) bekezdése szerinti:

• béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],

• béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] Szja tv.

szerint adóalapként meghatározott összege,

• kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]. 

A Szocho tv. 1.  § (5)  bekezdésében meghatározott jövedelem:

• a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],

• az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],

• az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],

• az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],

• az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

- Az Országgyűlés előtt van a Kormány által benyújtott, egyes törvényeknek a szakképzéssel és a

felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló,  T/16204. számú törvényjavaslat, mely várhatóan

véglegesen rendezi a kérdést, és a tervek szerint 2021. július 1-jén lép majd hatályba: 

„27. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

lép: 

(1)  A szakképzési  hozzájárulás  alapja –a szociális  hozzájárulási  adóról  szóló 2018.  évi  LII.  törvény (a

továbbiakban:  Szocho  tv.)  1.  §  (4)  bekezdése  szerinti  jövedelemnek  az  Szja  tv.  szerinti  adóalapként

meghatározott  összege  és  a  Szocho  tv.  1.  §  (5)  bekezdésében  meghatározott  jövedelem  kivételével  –a

szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”
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- Kérdésként  merülhet  fel,  hogy  a  különböző  hatályba  léptető  és  hatályon  kívül  helyező

rendelkezések hogyan fedik le a Kormányrendelet időbeli hatályával kapcsolatban a 2021. július 1-

jéig hátralévő időszakot?

• A 22/2021. (I. 28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2021. január 29-én lépett

hatályba, de az idézett rendelkezést visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. 

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet így rendelkezik a szakképzési hozzájárulásról:

„1. § (3) Az Szkt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően 2021. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás alapja - a

szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdése

szerinti  jövedelemnek  az  Szja  tv.  szerinti  adóalapként  meghatározott  összege  és  a  Szocho  tv.  1.  §  (5)

bekezdésében  meghatározott  jövedelem  kivételével  -  a  szakképzési  hozzájárulásra  kötelezettet  terhelő

szociális hozzájárulási adó alapja.”

A Kormányrendelet kihirdetett szövege szerint ugyan hatályát vesztette volna 2021. február 8-án,

azonban  a  Kormánynak  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 4. § (1) bekezdésének 69. pontja újra

hatályba léptette a Kormányrendelet egészét, változatlan szöveggel (a hatályon kívül helyezésről

szóló bekezdés kivételével). 

• A 2021.  február  8.  napjával  kihirdetett  veszélyhelyzettel  összefüggő  rendkívüli  intézkedések

hatályának  meghosszabbításáról szóló  80/2021.  (II.  22.)  Korm.  rendelet  a  Kormányrendelet

hatályát ismételten, ezúttal a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény

hatályvesztéséig meghosszabbította.

• Ugyanakkor  a koronavírus-világjárvány elleni  védekezésről  szóló  2021.  évi  I.  törvény 2021.

május 23-án hatályát vesztette volna. 

• Azonban 2021. május 21-én a Magyar Közlöny 94. számában megjelent a 2021. évi XL. törvény

a  koronavírus-világjárvány  elleni  védekezésről  szóló  2021.  évi  I.  törvény  módosításáról.  Ez  a

módosító törvény az alábbiak szerint módosítja a 2021. évi I. törvény időbeli hatályát: 

„5/A. § (1) Ez a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát

veszti.  (2)  E törvény hatályvesztésének naptári  napját  az  igazságügyért  felelős  miniszter  annak ismertté

válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.” 



• A 2021. évi XL. törvény módosítása alapján többek között az a szabály, mely szerint Szocho tv.

1.  § (4) -  (5) bekezdésében meghatározott  jövedelmek nem képezik a szakképzési  hozzájárulás

alapját,  hatályban  marad  addig,  amíg  a  várhatóan  elfogadásra  kerülő  T/16204. számú

törvényjavaslat véglegesen, törvényi szinten rendezi a kérdést.

Láthatjuk,  hogy  az  idei  évben  a  szakképzési  hozzájárulás  szabályainak  helyes  alkalmazásához

elengedhetetlen minden érintett jogszabály pontos ismerete. A hatályba léptető rendelkezéseket is

precízen kell követni és figyelemmel lenni arra, hogy éppen melyik jogszabályban leírtakat kell

alkalmazni! 

Íme a jogszabályok listája. 2021-ben a szakképzési hozzájárulás témakörével kapcsolatban az alábbi

jogszabályok lehetnek fontosak: 

1. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

2. A  veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a  járványügyi

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

3. A veszélyhelyzet  ideje  alatt  igénybe  vehető  szakképzési  hozzájárulás-fizetési  kedvezményről

szóló 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

4. A veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatálybalépéséről  szóló

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

5. A 2021.  február  8.  napjával  kihirdetett  veszélyhelyzettel  összefüggő  rendkívüli  intézkedések

hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 

6. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

7. A T/16204. számú törvényjavaslat
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A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 

2021. JÚLIUS 1-JÉTŐL

És most nézzük meg, milyen változások várhatóak 2021. július 1-jétől a szakképzési hozzájárulással

kapcsolatban!

1.) A T/16204. számú törvényjavaslat alapján a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 106.

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 2021. július 1-jétől: 

„(1) A szakképzési hozzájárulás alapja – a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a

továbbiakban:  Szocho  tv.)  1.  §  (4)  bekezdése  szerinti  jövedelemnek  az  Szja  tv.  szerinti  adóalapként

meghatározott  összege  és  a  Szocho  tv.  1.  §  (5)  bekezdésében  meghatározott  jövedelem  kivételével  –  a

szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.” 

2.) A T/16204. számú törvényjavaslat alapján a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 105.

§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett 

a) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével, 

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozó és 

c)  a  belföldön  vállalkozási  tevékenységet  folytató  külföldi  adóügyi  illetőségű  személy,  ha  belföldön

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

(2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli

1. az államot és a helyi önkormányzatot,

2. a költségvetési szervet,

3. a köztestületet, 

4. a közhasznú szervezetet,

5.  az  egyesületet,  az  alapítványt  (ideértve  a  vagyonkezelő  alapítványt,  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű

vagyonkezelő alapítványt és a közalapítványt is),

6. az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,

7.  a  lakásszövetkezetet,  a  szociális  szövetkezetet,  az  iskolaszövetkezetet  és  a  közérdekű  nyugdíjas

szövetkezetet,

8. a víziközmű-társulatot,

9. a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=Vz4uDETx&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D16204
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=Vz4uDETx&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D16204


10. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontjában meghatározott

egészségügyi  szolgáltatót  –  feltéve,  hogy  az  egészségbiztosítási  szervvel  szerződést  kötött  és  nem

költségvetési  szervként  működik  –  az  Eütv.  3.  §  e)  pontjában meghatározott,  részben vagy  egészben az

államháztartás  terhére  támogatott  egészségügyi  közszolgáltatás  ellátásával  összefüggésben  őt  terhelő

szociális hozzájárulási adó alapja után,

11. az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa

foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

12. az egyéni cég, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda

tevékenységében személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az

általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.” 

Pontosításra kerül a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre. Ez azt jelenti, hogy az egyéni

vállalkozó  tekintetében  az  Szja  törvény  szerinti  egyéni  vállalkozó  fogalmat  kell  használnunk.

További pontosítás, hogy a szakképzési hozzájárulás alanya a belföldön vállalkozási tevékenységet

folytató  külföldi  adóügyi  illetőségű  személy  is,  ha  belföldön  székhellyel,  telephellyel  vagy

fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld. 

A mentességre jogosultak köre is  módosult.  Bár  alanya a  szakképzési  hozzájárulásnak,  de nem

terheli szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség a köztestületet. 

3.) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a

következő rendelkezések lépnek:

(A bruttó kötelezettség csökkenthető) 

„a) a fenntartói megállapodással, az Nkt. 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy

együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott 

aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló

képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve 

ab) szakiskolával  tanulói  jogviszonyban álló tanulónként  az Nkt.  13/A.  § (3) bekezdése szerinti  nevelés-

oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben,

illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló,

illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjai számának szorzataként, 

b)  hallgatónként  az  Nftv.  szerinti  duális  képzés  és  gyakorlatigényes  alapképzési  szak  arányosított

alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési

napok számának szorzataként” 



(számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az

önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját

a Kormány rendeletben határozza meg.) 

4.)  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (3) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

„(3)  A bruttó  kötelezettség  csökkenthető  a  83.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint  megkötött  és  legalább

hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel a (2) bekezdés a) pontja alapján

igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt

vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.” 

5.) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel

egészül ki:

„(3a) A (2) és (3) bekezdéstől eltérően a bruttó kötelezettség a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés

szerinti összeg ötven százalékával csökkenthető, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő

személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra

irányuló más olyan jogviszonya mellett  vesz részt,  amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő

harmadik személy. 

(3b) Ha a szakképzési  hozzájárulásra kötelezettet  a szociális  hozzájárulási  adó tekintetében kedvezmény

illeti meg, a bruttó kötelezettség csökkenthető 

a) a szociális hozzájárulási adó kedvezmény-alapja után másfél százalékkal, vagy 

b) – ha szociális hozzájárulási adó kedvezményt az adómérték ötven százalékával kell megállapítani – a

szociális hozzájárulási adó kedvezmény-alapja után hetvenöt-század százalékkal megállapított összeggel.” 

6.)  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (4) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép: 

„(4)  Az  e  §  szerinti  adókedvezményt  az  a  szakképzési  hozzájárulásra  kötelezett  érvényesítheti,  aki  a

tanulóval,  illetve  a  képzésben  részt  vevő  személlyel  szakképzési  munkaszerződést,  illetve  a  hallgatóval

hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel az Nftv.

szerinti  együttműködési  megállapodást  kötött.  A  szakképzésihozzájárulásfizetésre  kötelezett  a  bruttó

kötelezettséget meghaladó adókedvezményt,  továbbá az olyan duális képzőhely,  aki  alanya a szakképzési

hozzájárulásnak, de szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény

rendelkezése  alapján  nem  terheli,  az  e  §  szerinti  adókedvezményt  adó-visszaigénylés  keretében

érvényesítheti.” 



              

               A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA (SZÉP-KÁRTYA) JUTTATÁSOK

SZABÁLYAI 2021-BEN

2020-ban és 2021-ben több módosítás is történt a SZÉP kártyákkal kapcsolatban. És most tekintsük

át a 2021. évre vonatkozóan ezeket a juttatásokat érintő legfontosabb szabályokat! 

Jelenleg  a  veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a  járványügyi

készültségről szóló a 2020. évi LVIII. törvény rendelkezik a Széchenyi Pihenő Kártya formájában,

béren  kívüli  juttatásként  adható  összegek  emeléséről  és  a  szociális  hozzájárulási  adó  alóli

mentesítéséről. 

2021.  június  9-én  megjelent  a  Magyar  Közlöny  107.  számában  kiegészítő  szabályként  a

koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet.  E rendeletben több módosítás is olvasható a SZÉP kártyákkal

kapcsolatban. 

https://xl-ido.hu/


SZÉP kártya alszámlák összegei

A SZÉP kártya egyes alszámláira a munkáltató által adható béren kívüli juttatások összegei 2020.

évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között az alábbiak:

a) szálláshely alszámlára utalt támogatás esetén évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlára utalt támogatás esetén évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás esetén évi 135 ezer forint.

2021. június 9-én megjelent 318/2021. (VI. 9.) Korm.  rendeletben megfogalmazottak alapján az

egyes alszámlák összegei nem csak 2021. június 30-áig adhatók béren kívüli juttatásként, hanem

egész évben. 

Éves rekreációs keretösszeg

A rekreáció nem más, mint a szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan

kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fá-

radtság, feszültség feloldása, a testi-lelki-szellemi teljesítőképesség helyreállítása, fokozása érdeké-

ben tesz az ember.

A 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől

eltérően az éves rekreációs keretösszeg

      a) Ha a munkáltató költségvetési szerv, akkor a rekreációs keretösszeg

         aa) 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

ab) a 400 ezer forintnak az adott munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban töltött napokkal

arányos összege, ha a munkaviszony az év egy részében áll fenn;

         ac) 400 ezer forint, ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg.

      b) Más munkáltató esetében a rekreációs keretösszeg

ba) 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

bb) a 800 ezer forintnak az adott munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban töltött napokkal

arányos összege, ha a munkaviszony az év egy részében áll fenn;

bc) 800 ezer forint, ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg.



2021.  június  9-én megjelent  318/2021.  (VI.  9.)  Korm.  rendeletben megfogalmazottak  alapján a

rekreációs keretösszegek nem csak 2021. június 30-áig szólnak, hanem egész évre. 

Tehát 2021-ben nem költségvetési  szervek esetén 800.000 forint az éves rekreációs keretösszeg

(illetve annak arányos része, ha a jogviszony nem áll fenn az egész évben). 

2021-ben költségvetési szervek esetén pedig 400.000 forint az éves rekreációs keretösszeg (illetve

annak arányos része, ha a jogviszony nem áll fenn az egész évben).

Juttatások adózása 

Béren kívüli juttatások adózása

Nem árt tudnunk, hogy a munkáltató által 2020. április 22-től a SZÉP kártyára utalt béren kívüli

juttatás után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. 

2021. június 9-én megjelent 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó

megfizetése  alóli  mentesül  végül  2021.  december  31-éig  szól!  Ezt  azt  jelenti,  a  béren  kívüli

juttatások után fizetendő közteher alapja a juttatás értéke, s 2020. július 1-jétől csak 15 százalékos

mértékű szja terheli a kifizetőt 2021-ben. 

Egyes meghatározott juttatások adózása

Ne felejtsük el, hogy ha a munkáltató az alszámlák szerinti értékhatárokat vagy az éves rekreációs

keretösszeget meghaladóan nyújt a SZÉP kártya juttatást, akkor az az összeg egyes meghatározott

juttatásként  adóköteles.  Ezt  azt  jelenti,  az  egyes  meghatározott  juttatás  után  fizetendő közteher

alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa. 

2020. július 1-jétől az egyes meghatározott juttatás után a kifizetőt 15 százalékos mértékű szja,

valamint 15,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó terheli. Az összes közteher tehát 35,99

százalék. 

Szintén a 2021. június 9-én megjelent 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletben olvashatunk arról, hogy

nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék

juttatása után, ha a juttatás 2021. június 10. és 2021. december 31. közötti időszakban történik. 



A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRÓL SZÓLÓ

TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2021. JÚLIUS 1-JÉTŐL

CSED mértékének változása 2021. július 1-jétől

2020. december 11-én a Magyar Közlöny 275. számában megjelent a 2020. évi CXXXIV. törvény a

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek a csecsemőgondozási

díj emelésével összefüggő módosításáról.

A törvénymódosítás alapján 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (CSED) mértéke 70%-ról

100%-ra emelkedik. A jogszabály alapján nemcsak a július 1-je után született gyermekek után jár a

magasabb  összegű  csecsemőgondozási  díj,  hanem  aki  még  jogosult  július  1-je  után  is

csecsemőgondozási díjra  (de a gyermek hamarabb született),  annak az ez utáni  időszakra az új

számítások szerint folyósítják az ellátást. 

/Forrás: 2020. évi CXXXIV. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek a

csecsemőgondozási  díj emelésével összefüggő módosításáról (Megjelent:  2020. december 11-én a Magyar Közlöny

275. számában)/

További módosítások az Ebtv.-ben 2021. július 1-jétől

Megjelent a Magyar Közlöny 97. számában a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

és  egyes  kapcsolódó törvények módosításáról  szóló  2021.  évi  LIII.  törvény.  Ebben a módosító

törvényben a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt (Ebtv.) érintő módosításokat is

közzé tettek. 

És most nézzük meg az Ebtv. módosításait, melyek 2021. július 1-jével lépnek hatályba!

1.)  A kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló 1997.  évi  LXXXIII.  törvény (Ebtv.)  41.  §-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § Nem jár csecsemőgondozási  díj  a biztosítottnak,  ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve  a

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.”



2.) Az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem jár a gyermekgondozási díj, ha)

„d)  a  gyermeket  bölcsődében,  mini  bölcsődében,  munkahelyi  bölcsődében,  családi  bölcsődében  vagy

napközbeni  gyermekfelügyeletben helyezték el,  kivéve,  ha a jogosult  keresőtevékenységet  folytat,  nappali

rendszerű  oktatás  keretében  iskolában,  szakképző  intézményben  tanul,  vagy  felsőoktatási  intézményben

nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs

foglalkoztatást nyújt;”

3.) Az Ebtv. 42/E. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  Az  (5)–  (8)  bekezdés  alapján  megállapított  gyermekgondozási  díj  összegét  a  minimálbér,  illetve  a

garantált  bérminimum emelésének napjától  számított  15 napon belül  hivatalból  felül  kell  vizsgálni,  és a

megemelt  minimálbér,  illetve  garantált  bérminimum figyelembevételével,  –  ha  kormányrendelet  korábbi

időpontot nem állapít meg – az emelés napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.”

4.) Szövegbeli pontosítások, kiegészítések:

Az Ebtv.

a)  5/C. § (1) bekezdés  b) pont bc) alpontjában a „minimálbér” szövegrész helyébe a „kötelező

legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér)” szöveg lép. 

b)  39.  §  (1)  és  (3)  bekezdésében  a  „csecsemőgondozási  díjra”  szövegrész  helyébe  a

„csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra” szöveg lép.

c) 42/A. § (3) bekezdésében a „megállapítani” szövegrész helyébe a „megállapítani, és a 365 nap

biztosítási  idő  meglétét  a  nevelésbe  vett  gyermek gondozási  helyének a  nevelőszülőnél  történő

kijelölését megelőző két éven belül kell vizsgálni” szöveg lép. 

d) 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában az „az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a

munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást, vagy ha a jogosult rendszeres

pénzellátásban  részesül  és  a  csecsemőgondozási  díjra,  az  örökbefogadói  díjra,  vagy  a

gyermekgondozási  díjra  való  jogosultság  kezdő  napján  társadalombiztosítási  járulék  fizetésére

kötelezett” szövegrész helyébe az „a Tbj. szerinti álláskeresési támogatást, a rokkantsági ellátást és

a rehabilitációs ellátást” szöveg lép.



e) 42/D. § (4), (9) és (11) bekezdésében a „minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni,

és  a  tárgyévre  érvényes  összeghatár  figyelembevételével  január  1-jei  időponttól”  szövegrész

helyébe  az  „a  minimálbér  emelésének  napjától  számított  15  napon  belül  hivatalból  felül  kell

vizsgálni, és a megemelt összeghatár figyelembevételével, – ha kormányrendelet korábbi időpontot

nem állapít meg – a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen” szöveg lép. 

f)  42/E.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában  a  „kötelező  legkisebb  munkabér”  szövegrész  helyébe  a

„minimálbér” szöveg lép. 

g) 42/F. § (1) bekezdésében a „nevelt gyermekre” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett gyermekre”

szöveg, a „nevelésbe vételét” szövegrész helyébe a „gondozási helyének nála történő kijelölését”

szöveg lép. 

h) 42/G. § (1) bekezdésében a „biztosított szülővel” szövegrész helyébe a „szülővel” szöveg lép.

i)  50.  § (4) bekezdés  b)  pontjában a  „48. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „42/D.  § (1)

bekezdése” szöveg lép.

/Forrás: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2021. évi LIII. törvény (Megjelent 2021. május 27-én a Magyar Közlöny 97. számában)/

2021. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021.  május  11-én  az  Országgyűlés  elé  benyújtásra  került  egy adótörvény csomag,  mely érinti

többek között a szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék fizetésének szabályait.

Ez az adótörvény csomag 2021. június 9-én meg is jelent a Magyar Közlöny 106. számában, mely

nem más, mint az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény.



Kiegészítő, illetve pontosító szabályok a kihirdetést követő naptól

A 2021. évi LXIX. törvényben szerepelnek olyan módosítások is, melyek már a kihirdetését követő

naptól, 2021. június 10-étől hatályba fognak lépni. Nézzük most meg, melyek ezek a szabályok!

1.)  Szocho tv. módosítása - Tbj. szerinti álláskeresési támogatás

A jelenleg hatályos szabály alapján nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a táppénz, baleseti

táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási

díj  után.  Ez  a  felsorolás  kiegészül  az  álláskeresési  támogatással.  Ez  azt  jelenti,  hogy nem kell

szociális hozzájárulási adót fizetni a juttatás időpontjától függetlenül a Tbj. szerinti álláskeresési

támogatás után.

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 88. § b) pontja/

2.)   Szocho  tv.  módosítása  -  Az  egyéni  és  társas  vállalkozók  esetében  a  minimum  adóalap

pontosítása

A módosítás alapján egységessé válik, hogy az egyéni és társas vállalkozók esetében a minimálbér

és a garantált bérminimum alkalmazásakor is a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért vagy

garantált bérminimumot kell figyelembe vennünk. 

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 88. § g) pontja/

3.)  Szocho  tv.  módosítása  -  Megváltozott  munkaképességű  személyek  után  érvényesíthető

adókedvezmény adóalapja

Pontosításra kerül a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

adóalapjának meghatározása. Ezzel egyértelművé válik, hogy nem érvényesíthető a kedvezmény az

alábbi típusú jövedelmek után:

• béren kívüli juttatások, 

• a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, 

• a kamatkedvezményből származó jövedelem 

Szja törvény szerinti adóalapként meghatározott összege után, valamint 

• a vállalkozásból kivont jövedelem, 

• az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, 

• az osztalék, 



• a vállalkozói osztalékalap, és 

• az árfolyamnyereségből származó jövedelem után. 

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 88. § f) pontja/

4.)  Szocho  tv.  módosítása  -  Szociális  hozzájárulási  adó-mentesség  pontosítása  a  nyugdíjasok

kapcsán

A hatályos törvény alapján a saját jogú nyugdíjasok kapcsán nem keletkezik szociális hozzájárulási

adó-fizetési kötelezettsége

• a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak,

• a társas vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra tekintettel,

• a kifizetőnek a Tbj. szerint kiegészítő tevékenységet folytató személyre tekintettel.

A  fenti  szabály  kiegészül  azzal,  hogy  nem  keletkezik  szociális  hozzájárulási  adó-fizetési

kötelezettség a Tbj. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az

Szja  törvény  (a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény)  szerinti  egyéb

jövedelem  kivételével.  A  törvényjavaslat  eredeti  magyarázata  alapján  ezzel  a  kiegészítéssel

megvalósul,  hogy  a  nyugdíjas  személyek  keresőtevékenysége  mentesüljön  a  biztosítási  és

járulékfizetési kötelezettség és a szociális hozzájárulási adó alól. 

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 81. § (2) bek./

5.) Szocho tv. módosítása - Tanulószerződéssel kapcsolatos pontosítás

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 5. § (1)

bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Nem keletkezik  az  1.  §  (1)–(3)  bekezdése  szerint  adófizetési  kötelezettsége  –  e  tevékenysége,  jogállása

alapján szerzett jövedelme tekintetében – a kifizetőnek/ 

„ea) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 83. § (1) bekezdése szerinti

szakképzési munkaszerződés, illetve az Szkt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tanulószerződés” 

(alapján létrejött jogviszonyra tekintettel;)



A hatályos  törvény  rögzíti,  hogy  a  szakképzési  munkaszerződés  kapcsán  nem  kell  a  szociális

hozzájárulási  adót  megfizetni,  viszont  nem  rendelkezik  a  még  „kifutóban”  lévő

tanulószerződésekről. Ezt a hiányosságot pótolja most ez a törvénymódosítás. Rögzítésre kerül a

szocho-mentesség  arra  az  esetre  is,  ha  a  tanuló  gyakorlati  képzésére  tanulószerződés  keretében

kerül sor. 

Ez a rendelkezés már a 2021. június 10-étől juttatott jövedelem tekintetében alkalmazható.

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 81. § (1) bek., 85. §/

További fontos változások, melyek 2022. július 1-jétől lépnek hatályba

A törvénycsomagban szerepelnek továbbá olyan módosítások is, melyek 2022-től fognak hatályba

lépni. Nézzük most meg, melyek a legfontosabb változások!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2022. január 1-jétől

Az átalányadózó egyéni vállalkozóval kapcsolatos módosítás

2022. január 1-jétől változnak az átalányadózás Szja törvény szerinti szabályai. Az átalányadózás

szabályainak egyszerűsítésével és az átalányban meghatározott jövedelem meghatározott részének

adómentessé  tételével  összefüggésben a  törvénymódosítás  egyértelművé teszi,  hogy adóelőleget

csak az adómentes részt meghaladó jövedelem után kell fizetnie az egyéni vállalkozónak. 

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 3. §/

Szociális hozzájárulási adóról szóló törvény változásai 2022. július 1-jétől

Szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése

2022. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó a törvénymódosítás alapján 15,5 százalékról 15

százalékra csökken.



Szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények változása

2022. július 1-jével 0,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami hatással

lesz az adókedvezmények számítására is. 

/Forrás: 2021. évi LXIX. törvény 88. § a) pontja/

Elsősorban a  2021.  év  második  felét  érintő  legfontosabb törvényi  változásokat  foglaltuk  össze,

valamint  kitértünk  néhány  olyan  változásra  is,  melyek  már  a  kihirdetést  követő  napon  vagy

esetlegesen a jövő év folyamán fognak hatályba lépni. Ne felejtsük el, hogy a 2021. július 1-jével

hatályba lépő számos további változást tartalmazhatnak az érintett jogszabályok, melyek minden

bérszámfejtéssel foglalkozó szakember számára fontosak lehetnek.
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