
 

2022.évi változások 

 

Minimálbér, garantált bérminimum 

2022-ben a minimálbér 200 000 Ft, a garantált bérminimum 260 000 Ft. 

A munkavállaló közterhe:  15% szja és a 18,5%TB járulék (összesen 33,5%) 

A munkáltató kötelezettsége: 13% szociális hozzájárulási adó                         

Minimum társadalombiztosítási járulék  
 
Továbbra is érvényes szabály, hogy ha a bruttó bér nem éri el a minimálbér 30%-át, 
akkor legalább ezután meg kell fizetni a 

 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot, 

 13%-os szociális hozzájárulási adót. 
  

A minimum TB járulék alapja 2022-ban: 60.000Ft 
 

 
Szociális hozzájárulási adó 

2022. január 1-jétől 15,5 százalék helyett 13 százalék a szociális hozzájárulási adó 
mértéke. 

A főállású egyéni vagy társas vállalkozónál a minimálbér vagy a garantált 
bérminimum után 112,5%-os emelt alappal kell számolni továbbra is. 

Szociális hozzájárulási adó felső határ 

A természetes személyek szociális hozzájárulási adófizetési felső határa is változik, 
2022. január 1-től 4.800.000 Ft-ra emelkedett. 

Szociális hozzájárulási adó kedvezmény vehető igénybe továbbra is a 
szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, a munkaerőpiacra lépő, 
a legalább 3 gyerekkel családi pótlékra jogosult és a megváltozott 
munkaképességű személy után. 

Szakképzési hozzájárulás 

2022. január 1-től megszűnt az 1,5% szakképzési hozzájárulás. 

Ezzel egyidejűleg kiegészül a Szocho tv. a szakképzési hozzájárulást érintő 
kedvezményekkel (duális képzés adókedvezménye, tanulószerződések és 
együttműködési megállapodások esetén is érvényesíthető adókedvezmény). 



Módosulnak az szja összevont adóalapjának megállapítására vonatkozó szabályok 
is: ha a magánszemély kötelezett szochó-fizetésre, akkor a megállapított jövedelem 
89 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni az eddigi 87 százalék után. 

Egyszerűsített foglalkoztatás 

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2022.01.01-
től:  
- minimálbér (1 150 Ft/óra) 85%-a, azaz 978 Ft/óra, vagy  
- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 495 
Ft/óra) 87%-a, azaz 1 301 Ft/óra. 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher 
erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2022. január 01-től: 18 400 
Ft/nap/fő.   

A személyi jövedelemadó mentes határ, azaz a napi mentesített keretösszeg 

- ha a munkavállaló szakképzettséget nem igénylő munkakörben van 
foglalkoztatva: 11.960.-Ft, 

- ha a munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben van foglalkoztatva: 
15.548.-Ft 

EKHO adó 

A kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) 
mértéke pedig 15,5-ről 13 százalékra csökkent. 

Kata adózók ellátási alapja 

 A KATA adózók ellátási alapja 102 ezer forintról 108 ezer forintra nőtt havi 50.000 Ft 
KATA adó fizetése esetén, a magasabb összegű 75.000Ft tételes adó fizetése 
esetén 170 ezerről 179 ezer forintra emelkedik az összeg. 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

2022. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8.400 Ft 
lesz (napi 280 Ft).  
A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot kell 
fizetnie, ha megszűnik a jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásra, például 
megszűnik a munkaviszonya. 

Átalányadózás: 

 Az egyéni vállalkozó alapesetben akkor választhatja az átalányadózást, ha éves 
bevétele kevesebb, mint az éves minimálbér tízszerese (24 000 000 Ft). 

Az átalányadózó egyéni vállalkozó az éves minimálbér felét meg nem haladó 
jövedelemig (1 200 000 Ft) főállásban és mellékállásban nem fizet személyi 
jövedelemadót, mellékállásban pedig a TB járulékot és szociális hozzájárulási adót 



sem kell megfizetniük, és élhetnek a családi adókedvezmény lehetőségével is. A 40 
%-os költséghányad alkalmazása esetén az 1.200.000 Ft jövedelem adómentessége 
azt jelenti, hogy 2.000.000 Ft összegű bevételig adómentes lesz. (A 2.000.000 Ft-
nak a 60%-a az adóköteles jövedelem, de az adómenteshatár miatt nincs adója.) 

Az átalányadózó egyéni vállalkozók alapesetben 40 százalék költséghányaddal 
számolhatnak, a törvényben tételesen meghatározott tevékenységek esetén 80 
százalék a költséghányad, az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységből 
bevételt szerző egyéni vállalkozóknál 90 százalék, és a mezőgazdasági őstermelők 
is 90 százalék költséghányad levonásával állapíthatják meg jövedelmüket. 

Az átalányadó választását 2022-re a nem kata adózó egyéni vállalkozó a 
2021.évi személyi jövedelemadó bevallásában teheti meg.  

Kriptoeszköz 

2022-ben a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmek adóterhe 
30,5 százalékról 15 százalékra csökken. A kriptoeszköz értékesítéséből származó 
jövedelem 2022-től külön adózó jövedelemnek minősül és szochó adó mentes. 
Adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha a kriptoeszköz kikerül a kriptovilágból. 

A 2022. előtt be nem vallott jövedelem a 2022. évi ügyleti eredményként lesz 
figyelembe vehető, azaz már az új szabályok alapján lehet ezek után az 
adókötelezettséget megállapítani. 

Személyi jövedelemadó kedvezmények 

Az alábbi kedvezményeket lehet igénybe venni: 
 a négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye 

 a 25 év alatti fiatalok kedvezménye 

 a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott betegségek esetén 
járószemélyi kedvezmény 

 az első házasok kedvezménye 

 a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény 
 

 

 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye 

 25 év alatti fiatalok 2022.január 1-től szja-mentességet kapnak az átlagkeresetig a 
bérjövedelmük, illetve további nem önálló tevékenységből származó, valamint egyes 
önálló tevékenységből származó jövedelmeik (pl. megbízási díj, vállalkozói 
jövedelmek stb.) után. A kedvezmény maximumát a KSH által közzétett teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete (megelőző év július havi) alapján 
kell meghatározni. Így 2022-ben akár 5.204.352 forint éves jövedelemig is 
mentesülhetnek az érintettek az adófizetési kötelezettség alól. 



A jogosultság utolsó hónapja az a hónap, amikor a fiatal betölti a 25. életévét. 
Amennyiben a jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, akkor az adóévi 
jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni. 

A kedvezmény nem érvényesíthető például az ingatlan-bérbeadásból származó 
jövedelemre és a külön adózó jövedelmek nagy részére. 

Gyermeket nevelők adóvisszatérítése 

 A családi kedvezményre jogosult magánszemélyek meghatározott összegig 
visszakapják a 2021. évi adójukat: 

- az összevont adóalapot terhelő személyi jövedelemadó, 
- a 15 százalékos mértékű egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) 

személyi jövedelemadó része (9,5 százaléka) és 
- a kisadózó vállalkozások tételes adójának 25 százaléka után. 

Az adóvisszatérítésre minden olyan magánszemély jogosult, aki 2021-ben akár csak 
egy napig, legalább egy gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult a családi 
kedvezményre, akkor is, ha azt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe. 

Az szja visszatérítésre jogosultsággal rendelkezők köre az alábbiak szerint alakul:  

- a gyermekük után családi pótlékra jogosultak, így a közös háztartásban élő 
vér szerinti szülő (élettárs is), 

- örökbe fogadó szülő, szülővel együtt élő házastárs saját gyerek után, 
nevelőszülő, stb. 

- a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult 
házastárs;várandós nő (91. naptól) és a vele közös háztartásban élő 
házastársa; 

- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és a vele közös háztartásban 
élő hozzátartozói közül döntésük szerint egy személy; 

- rokkantsági járadékban részesülő magánszemély és a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozói közül döntésük szerint egy személy. 

A kedvezmény összege legfeljebb 809.000 Ft. 

Az adóvisszatérítés 2022. február 15-ig a családi pótlékban részesülők esetén 
(nyilatkozat sem kell) automatikusan történik, a családi pótlékban nem részesülő 
jogosult esetén akkor, ha a VISSZADO-nyomtatványon 2021. december 31-ig 
nyilatkozatot tett. 

A 2021. december 31-i határidő elmulasztása esetén az adózó a 21SZJA 
adóbevallásban érvényesítheti 2022. május 20-áig a visszatérítéshez való jogát. 

Az igénybe vett családi adókedvezmény is befolyásolja az szja-visszatérítés elérhető 
összegét, az annak levonása után fennmaradó szja visszatérítésére lesz lehetőség. 

 



SZÉP kártya változások 

2022. december 31-ig meghosszabbították a SZÉP-kártya egyes alszámlái közötti 
átjárhatóságot. 

A SZÉP kártya alszámláin lévő összeg 2022. február 1-től 2022. május 31-ig 
élelmiszervásárlásra is elkölthető lesz. 

A SZÉP-kártya egyes alszámláira béren kívüli juttatásként adható támogatás összege 2022. 
január 1-jétől több munkáltató által együttvéve  

• a szálláshely alszámlára kormányrendelet szerinti szálláshely-szolgáltatásra felhasználható 
legfeljebb évi 225 ezer forint, 

• a vendéglátás alszámlára melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi 
étkeztetést is) kormányrendelet szerinti étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. 
február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható 
legfeljebb évi 150 ezer forint, 

• a szabadidő alszámlára kormányrendelet szerinti szabadidő-eltöltésre, rekreációra, 
egészségmegőrzésre felhasználható legfeljebb évi 75 ezer forint. 

 

Továbbá az alszámlákra utalt együttes összegnek az éves rekreációs keretösszeget meg 
nem haladó része minősül béren kívüli juttatásnak, amely minden munkáltató esetében 
egységesen 450 ezer forint lehet [szja-törvény 70. § (8) bekezdés]. 

A SZÉP-kártya támogatás béren kívüli juttatásnak minősülő összege után a munkáltatónak 
15 százalék szja-t és 13 százalék szochó adót kell fizetnie. 

Az alszámlákra történt utalások béren kívüli juttatásnak minősülő összegeit meghaladó rész, 
valamint azok együttes összegének a rekreációs keretet meghaladó része egyes 
meghatározott juttatás, amely után a munkáltatónak 1,18x(15 százalék szja+13 százalék 
szocho) közterhet kell fizetnie. 

 

Reprezentáció és üzleti ajándék 

 2022. január 1-től ismét kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja törvényben 
meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után (a mentesség 2021. 
június 10. és a 2021. december 31. közötti időszakra él). 

KIVA 

A kisvállalati adó kulcsa 11-ről 10 százalékra csökkent. 

 

 



 

Fejlesztési adókedvezmény 

 
Kkv-k fejlesztési adókedvezménye. A kis- és középvállalkozások beruházásai 
esetén a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár 2022. január 1-től 

 kisvállalkozás esetén 50 millió forint, 

 középvállalkozás esetén 100 millió forint 

értékhatárral kell számolni. 

Helyi iparűzési adó 

A legfeljebb 4 milliárd Ft nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező 
mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke maximum 
1 százalék.  

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, 
bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel 
bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha: 
a) nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e 
nyilatkozattételt követően hozott létre, 
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig 
nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy 
- a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, 
vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint 
- bejelenti a telephelyének címét. 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

A turizmusfejlesztési hozzájárulást 2022-től már fizetni kell.  2021. december 31-
ig nem kellett megfizetni az arra kötelezetteknek. 

Cégautóadó, gépjárműadó 
 
A társaságoknak és a természetes személyeknek is kerekítés nélkül, forintban kell 
megfizetniük. 

Távmunkavégzés 

A veszélyhelyzet meghosszabbításának következtében 2022. június 30-ig  továbbra 
is adómentesen adható távmunkavégzés esetén a költségtérítés a minimálbér 10 
százalékáig.  

A munkaszerződésbe szükséges belefoglalni a távmunkavégzést, és megfelelő 
nyilvántartás szükséges az otthoni munkavégzés igazolására. 



Veszteség elhatárolás 

A társasági adó elhatárolt veszteség szabályozásához hasonló veszteségelhatárolási 
szabályokat alkalmazhatnak a következő évtől az energiaellátók jövedelemadójának 
alanyai.  

Kiskereskedelmi adó 

2022. február 1-től 2,5 százalékról 2,7 százalékra nő a kiskereskedelmi adó felső 
sávjára vonatkozó adómérték. 


