
1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 

Az adómentes bevételekről 

1. A szociális és más ellátások közül adómentes: 

1.1. *  az állami szociális vagy társadalombiztosítási rendszer keretében 

nyújtott jövedelempótlék (kivéve az ösztöndíjhoz kapcsolódó 

jövedelemkiegészítő pótlékot), árvaellátás, házastársi pótlék, házastárs 

után járó jövedelempótlék, a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 

törvény alapján folyósított életjáradék, az özvegyi nyugdíjra való 

jogosultság megszűnésére tekintettel kapott végkielégítés, szociális 

támogatás, lakbér-hozzájárulás, az árvaellátásra jogosult gyermekre 

tekintettel kapott özvegyi nyugdíj; 

1.2. *  a nyugdíj, a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető 

a) baleseti járadék, 

b) jövedelempótló kártérítési járadék, feltéve, hogy a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte; 

1.3. *  az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi 

önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális 

segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározott pénzbeli ellátások, a nevelési díj és a 

nevelőszülőt a nevelési díj mellett megillető külön ellátmány, valamint az 

utógondozói ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve a 

települési támogatást is, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, 

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

jogszabály alapján adható támogatás, a fogyatékossági támogatás, a 

hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló törvény alapján 

folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi 

szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére 

folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló 

egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy 

e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
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valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben felsorolt ellátásokat 

kiegészítő juttatások nyújtása; 

1.4. az intézeti vagy állami nevelésbe vett kiskorú családban való 

gondozásáért, neveléséért, valamint a gyógyintézet által ápolásra 

kihelyezett beteg gondozásáért a gyógyintézettől kapott díj, illetve térítés; 

1.5. *  

1.6. *  a fogvatartottnak a fogvatartás ideje alatt a büntetés-végrehajtási 

szervezetről szóló törvény szerint a büntetés-végrehajtási szerv által 

biztosított foglalkoztatásából származó bevétele, továbbá a büntetés-

végrehajtási szerv által - szakfeladatai körében - a fogvatartott részére 

adott juttatás, valamint a szociálisan rászoruló szabadult részére nyújtott 

szociális segély; 

1.7. *  a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott 

gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, anyasági 

támogatás és gyermeknevelési támogatás; 

1.8. *  

1.9. *  a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része; 

1.10. *  a menedékjogról szóló törvény végrehajtásról szóló 

kormányrendeletben felsorolt támogatások: az étkezési hozzájárulás, a 

higiénés hozzájárulás, a szabad felhasználású költőpénz, az oktatási, 

nevelési költségek megtérítése, a beiskolázási támogatás, a 

letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, a rendszeres létfenntartási 

támogatás, lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás és az integrációs 

támogatás; 

1.11. *  a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák 

kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő 

hozzátartozói támogatás. 

2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes: 

2.1. *  a lakáscélú támogatás, ha az 

2.1.1. *  a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján 

nyújtott támogatás, ideértve a 2006. december 31-éig kihirdetett, az említett 

kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján 

nyújtott lakáscélú támogatást is, továbbá a lakásépítési támogatásról szóló 
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kormányrendelet és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 

kormányrendelet szerinti támogatás, 

2.1.2. a lakáscélra nyújtott hitel törvény vagy törvény felhatalmazása 

alapján kiadott más jogszabály alapján elengedett része, 

2.1.3. a települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás, 

feltéve, hogy az önkormányzat a támogatást 

a) - a rászorultság feltételeinek rendeletben történő megállapítása mellett 

- rászoruló családok részére, és 

b) *  a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának 

támogatásához biztosított központi költségvetési hozzájárulásként megillető 

összeg - a központi költségvetésről szóló törvényben - jogszerű 

felhasználására meghatározott cél(ok)ra nyújtja; 

2.2. a helyi önkormányzat, illetőleg az állam tulajdonában lévő lakás 

bérleti jogáról való lemondásért kapott térítés (ideértve a bérlakásból távozó 

bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog 

ellenértékeként fizetett összeget is), továbbá a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás 

biztosítása helyett a helyi önkormányzat által a bérlőnek fizetett térítés; 

2.3. az állami és a helyi önkormányzati bérlakáson végzett, bérbeadót 

terhelő munkák házilagos kivitelezése ellenében megállapított visszatérítés; 

2.4. *  

2.5. *  - eltérő rendelkezés hiányában - törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott, a lakosság széles körét érintő, az 

államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére juttatott 

támogatás (ideértve különösen a közműfejlesztési támogatást, valamint a 

gázár- és távhőtámogatást is); 

2.6. *  a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami 

támogatás és a támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizetett 

(jóváírt) kamat; 

2.7. *  a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak 

hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján, a 9.3. pontban 

és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek 

és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a 
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munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett 

összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi 

munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez 

kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is) a 

vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés 

költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét 

megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 

millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás szobaszáma nem 

haladja meg a méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói 

támogatás), azzal, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásában a pénzügyi vállalkozástól lakáscélú 

felhasználásra felvett hitel a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett 

hitellel esik egy tekintet alá; 

2.8. *  az az összeg, amelyet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 

rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 

2011. évi LXXV. törvény rendelkezései szerint a pénzügyi intézmény a 

hiteladóssal szemben nem jogosult érvényesíteni; 

2.9. *  az az összeg, amelyet a közszférában dolgozó magánszemély a 

devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 

a) felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 

módon a gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatának megfizetéséhez 

kamattámogatásként, 

b) 13/A. § alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatásként 

kap; 

2.10. *  a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény alapján a 

tag részére nyújtott valamennyi juttatás és azok hozama, valamint a tagot 

megillető állami támogatás összege; 

2.11. *  az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási 

támogatás havi értékéből 

a) a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százalékát, 

b) a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, 

c) a foglalkoztatás b) pont szerinti időszakát követő 12 hónapban a 

minimálbér 20 százalékát 
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meg nem haladó összeg, figyelemmel a 9. pont 9.7. alpont előírásaira is, 

azzal, hogy az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén 

az a)-c) pont szerinti időtartamot a munkaviszonyok időtartamának 

összeszámításával kell meghatározni; 

2.12. *  a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozói (katonaözvegyek, 

túlélő élettársak és az elhunyt saját háztartásában eltartott, árván maradt 

gyermekek, hadiárvák) részére belső szabályzat szerint biztosított lakhatási 

támogatás, lakáscélra adott vissza nem térítendő támogatás. 

3. A közcélú juttatások körében adómentes: *  

3.1. *  a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban 

rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére 

kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott 

tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) 

folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén 

folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként 

legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak; 

3.2. az az összeg, amelyet 

3.2.1. *  a magánszemély a sportról szóló törvény alapján olimpiai járadék 

címén kap; 

3.2.2. *  a sportról szóló törvény alapján Gerevich Aladár-

sportösztöndíjként, a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és 

özvegyeik, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében 

közreműködő nyugdíjas sportszakemberek részére szociális rászorultságra 

figyelemmel nyújtott támogatásként, továbbá a sporteredmények 

elismerésének törvényben, kormányrendeletben, miniszteri rendeletben 

meghatározott vagy kormánydöntésen alapuló juttatásként folyósított 

anyagi támogatásaként kap a magánszemély; 

3.2.3. *  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján a költségvetési 

törvényben meghatározott kiemelt előirányzat terhére kap a 

magánszemély; 

3.2.4. *  Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből 

eredően folyósított nemzetközi segélyből származó, erre vonatkozó 

nyilvántartással igazolt források terhére kap a magánszemély; 
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3.2.5. *  vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, 

közalapítványtól vagy egyéb egyesülettől - annak alapszabályában rögzített 

céljával összhangban - kap az 1989. október 23. napját megelőzően 

politikai okból üldözött személy; 

3.2.6. *  oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, 

külföldi tanulmányútra ösztöndíj címén, vagy a szociálisan rászoruló 

részére szociális segély, valamint szociális ösztöndíj címén, illetve - 

alkalmanként 500 forintot meg nem haladó összegben - a diák- és 

szabadidősport résztvevőjének 

3.2.6.1. *  a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetési fejezetéből a társadalmi felzárkózásért felelős 

miniszter által kijelölt költségvetési szerv, alapítvány, közalapítvány, az 

állam tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján közvetve, vagy 

3.2.6.2. *  a Kormány döntése alapján az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. 

évi LXV. törvényben foglalt eljárás szerint megszűnő alapítvány, 

közalapítvány feladatát átvevő közhasznú nonprofit gazdasági társaság az 

átvett feladatkörében 

nyújt; 

3.3. *  a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű 

kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, 

közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával 

összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint 

munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem 

pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren 

kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén 

legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta 

adott támogatás, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar 

kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő 

tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélynek 

nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj 

(ideértve a Bethlen Gábor Alapítvány által adományozott Bethlen Gábor 

Díjat is); 
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3.4. *  a 3.1-3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a 

kifizetés (juttatás) 

a) amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató - kivéve az 

orvosi javaslat alapján fogyatékosságával, gyógyításával összefüggő 

termék, szolgáltatás formájában nem pénzben megszerzett bevételt -, 

b) *  amelyet a kifizetővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban vagy más, a Polgári Törvénykönyv szerinti olyan 

szerződéses jogviszonyban álló magánszemély kap, amelynek alapján a 

kifizetés (juttatás) a magánszemélyt 

ba) az általa végzett tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi 

jellemzőire tekintettel, 

bb) termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként, 

bc) jog alapításának, joggyakorlás átengedésének, jogról való 

lemondásnak ellenértékeként, 

illeti meg; 

3.5. *  a köztársasági elnök, a volt köztársasági elnök, az Országgyűlés 

elnöke által a számára biztosított előirányzat terhére közcélú felajánlás, 

adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni 

érték; 

3.6. *  az a tevékenység ellenértékének nem minősülő pénzbeli juttatás, 

amelyet 

a) a külön törvény alapján, a külön törvényben meghatározott célra 

létrehozott, vagy 

b) a központi költségvetésről szóló törvényben egyedi támogatásban 

részesített, 

vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól, a 

szervezet céljával összhangban kap a magánszemély; 

3.7. *  az a tevékenység ellenértékének nem minősülő juttatás, amelyet a 

magánszemély az Erzsébet-programról szóló törvény szabályai szerint az 

Erzsébet-program forrásaiból kap. 

4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 

4.1. *  a nemzetközi szerződésben meghatározott diplomáciai 

kiváltságokat és mentességeket élvező nemzetközi szervezetek által 

kifizetett napidíj; 
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4.2. a külföldi tartózkodásra tekintettel külföldről kapott ösztöndíj azzal, 

hogy ilyen ösztöndíjon a külföldi oktatási intézményben folytatott 

tanulmányra, illetve a külföldi kutatóhelyen végzett kutatásra külföldi kifizető 

(cég, magánszemély stb.) által folyósított összeget kell érteni; 

4.3. *  a belföldön oktatási, nevelési intézményben, köznevelési, 

felsőoktatási intézményben vendégtanári tevékenység ellátásáért kapott 

jövedelem, annak figyelembevételével, hogy vendégtanári tevékenységnek 

minősül a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett 

nemzetközi szerződés vagy tárcaközi munkaterv alapján külföldi illetőségű 

magánszemély által nem magyar nyelven folytatott nevelési, oktatási 

tevékenység; 

4.4. a külföldi középfokú és felsőoktatási intézmény nem magyar 

állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlaton végzett munkájából 

származó jövedelem; 

4.5. *  a Magyar Corvin-lánc Testület által megítélt ösztöndíj, továbbá a 

Nobel-díjhoz, az Abel-díjhoz, a „The Brain Prize”-díjhoz, valamint az 

Európai Unió Descartes-díjához kapcsolódó, a díj tulajdonosának a díjat 

adományozó szervezet által adott pénzjutalom, továbbá a kizárólag 

magánszemélyek által létrehozott, gazdasági tevékenységet nem folytató 

alapítvány által a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés 

területén nemzetközi szinten is kimagasló eredményt elért személyek 

részére adott díj és az ahhoz kapcsolódó pénzjutalom (ideértve különösen 

a Bolyai János Alkotói Díjat); 

4.6. *  a Nobel-díj és az Európai Unió Descartes-díjának tárgyiasult 

formája, továbbá a Kossuth- és a Széchenyi-díj tárgyiasult formája, a 

Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyar Érdemrend és Magyar 

Érdemkereszt tárgyiasult formája, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a 

Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Népművészet Mestere díj 

tárgyiasult formája, a Magyar Corvin-lánc kitüntetés tárgyiasult formája, 

továbbá a kultúráért felelős miniszter által adományozott, jogszabályban 

meghatározott művészeti és szakmai díj tárgyiasult formája, az életmentő 

emlékérem tárgyiasult formája, az olimpiai játékokon és a fogyatékos 

sportolók világjátékán (Paralimpia, Siketlimpia, Speciális Olimpia, 

Szervátültetettek Világjátéka) szerzett 1-6. helyezéshez kapcsolódó érem, 
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trófea tárgyiasult formája, továbbá a Kormány, a miniszterelnök, a 

rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a Honvéd 

Vezérkar főnöke, valamint a büntetés-végrehajtásért, az adópolitikáért 

felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 

felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős 

miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az 

Országgyűlés elnöke és a vallási közösség által adományozott emléktárgy 

(különösen szál- vagy lőfegyver, dísztőr, gyűrű) értékéből a Kossuth-díjjal 

járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékű rész; 

4.7. *  a) kormányrendeletben szabályozott feltételek alapján két- és 

többoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodás keretében az 

oktatásért felelős miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság vagy a 

Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája javaslatára adományozott ösztöndíj, 

egyéb juttatás, 

b) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, illetve a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásait szabályozó kormányrendelet(ek) alapján 

ba) külföldi felsőoktatási intézményben tanuló belföldi hallgató, 

bb) a külföldi hallgató 

részére folyósított juttatás, nyújtott kedvezmény, 

c) a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint 

európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi 

oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok 

keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, 

egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény, 

d) a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási 

lehetőségek keretében ösztöndíjban részesülő külföldi oktatók, kutatók 

részére folyósított juttatás, nyújtott kedvezmény, 

e) *  az Európai Unió bővítési és partnerségi politikájának 

intézményfejlesztési eszközei keretében, így különösen az ikerintézményi 

(Twinning) program keretében a magánszemély számára adott olyan, az 

Európai Unió által finanszírozott juttatás, amelynek mértékét az Európai 

Unió rendelkezése szerint állapítják meg, és amely a magánszemély 

külföldre történő kiutazásának és külföldi tartózkodásának költségei 

fedezetére szolgál (ideértve különösen az utazási költségtérítést és a 
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napidíjat, de ide nem értve a szakértői díjat) azzal, hogy az adómentesség 

alkalmazása esetén a magánszemély a külföldre történő kiutazással és a 

külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeit semmilyen 

tevékenységéből származó bevételével szemben nem számolhatja el, 

f) *  a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak és 

juttatások, 

g) *  az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” ösztöndíjprogram 

keretében folyósított ösztöndíjak 

bármely esetben feltéve, hogy az nem minősül tevékenység 

ellenértékének; 

4.8. *  az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi 

jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi 

díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített nyilvántartás alapján 

a) juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az 

egyházfenntartói járulék vagy az adomány, ide nem értve az egyházi jogi 

személy számára közcélú adományként átadott pénzösszeget), amelyet 

egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül 

vagy közvetve nyújt, 

b) a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő 

jogcímen nyújtott támogatás; 

4.9. *  a jótékony célú rendezvény bevételéből a munkabérként, 

honoráriumként vagy tiszteletdíjként számfejtett összeg, ha azt a 

magánszemély nem veszi fel, hanem valamely közérdekű célra felajánlja; 

4.10. *  az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a 

gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

fejlesztési foglalkoztatási díj; 

4.11. *  a szakképző iskolai tanulónak, a felsőfokú szakképzésben, 

felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, 

hallgatói munkaszerződés alapján és a szakképzésben tanulószerződés 

nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő 

szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően 

kifizetett díjazás, továbbá a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján 

megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési 
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hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 

vagy a szakképzésről szóló törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak 

nyújtott ösztöndíj; 

4.12. *  a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti 

4.12.1. hallgató részére 

a) nappali tagozaton az őt megillető juttatásként kifizetett 

- ösztöndíj, 

- tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, 

- diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás 

összege, 

b) *  nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén 

az elméleti és a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás 

értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem 

haladó része; 

c) folyósított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok 

Ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj; 

4.12.2. doktorjelölt részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj; 

4.12.3. oktató, kutató részére a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj; 

4.13. *  a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési-

oktatási intézmény, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben 

meghatározott felsőoktatási intézmény, a helyi önkormányzat vagy az 

egyházi jogi személy által a tanuló, hallgató részére e jogviszonyára 

tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott, valamint a 

roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel 

nyújtott, e törvény alkalmazásában bevételnek minősülő, a 4.11-4.12. 

alpontban nem említett pénzbeli juttatás; 

4.14. *  a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, a rendészeti 

felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a honvéd tisztjelölt, a honvéd 

altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása, továbbá a 

honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, 

esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjban, a 

honvédelemért felelős miniszter által a polgári felsőoktatási intézmények és 

a szakképző iskolák hallgatói részére a katonai szolgálat vállalásának 

ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a honvédelmi tárca 
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gondoskodási körébe tartozó árvák részére alapított ösztöndíjban 

részesülők ösztöndíja; 

4.15. *  az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszonyból származó ösztöndíja minimálbért meg nem haladó mértéke; 

4.16. *  az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a Kormány 

rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanuló 

és mentori ösztöndíj, a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter rendeletével 

alapított anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi program szerint működő 

középfokú iskolák, valamint - amennyiben az adott nemzetiség ilyen 

intézményt nem tart fenn - nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú 

iskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj; 

4.17. *  a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös 

Ösztöndíj, valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj; 

4.18. *  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott 

arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a 

felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek 

szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része, amely nem haladja meg az 

adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét; 

4.19. *  a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet 

alapján folyósított juttatás; 

4.20. *  az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak 

minősülő földműves, annak segítő családtagja, alkalmazottja részére külön 

jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső 

összegének a havi minimálbért meg nem haladó része; 

4.21. *  a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj 

címen megszerzett bevétel, valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a 

fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló; 

4.22. *  a Rezidens Támogatási Program keretében folyósított ösztöndíj, 

továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 

szóló kormányrendelet alapján az első szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzésben történő részvétel során a támogatott jelöltnek a 

szakképzéssel kapcsolatos kiadások, dologi költségek megtérítésére az 

adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékű, 

utólagosan folyósított támogatás; 
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4.23. *  a Kormány által alapított közigazgatási ösztöndíjprogram 

keretében folyósított ösztöndíj; 

4.24. *  a) a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés, a 

közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagja által a személyes közreműködés 

ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet és a közérdekű 

nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak 

vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány 

formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem 

haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel 

vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem 

haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát; 

b) a közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a közösségi alapból 

az alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban a 

szövetkezeti tag természetes személynek vagy családtagjának, valamint a 

közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az 

alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, 

fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában 

legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben 

támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel, mindkét esetben azzal, 

hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének 

eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet 

értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a 

szokásos piaci értéket kell figyelembe venni; 

4.25. *  a munkáltató által a munkavállalók számára biztosított olyan 

szolgáltatás (ide értve berendezés, eszköz használatát is), amelynek 

forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az 

Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az Európai Unió valamely 

pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének 

költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogy 

a) a támogatás felhasználása megfelel a pályázat, programterv szerinti 

feltételeknek, 
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b) a munkáltató a szolgáltatást bármely, vagy - ha a pályázat a jogosultak 

körét meghatározza - bármely jogosult munkavállalója számára 

hozzáférhetővé teszi, 

c) a szolgáltatás igénybevétele nem minősül a tevékenység 

ellenértékének, 

azzal, hogy a rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy 

tekintet alá a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a 

munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében 

rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállaló, az 

előbbiek és/vagy az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, a 

szakképző iskolai tanuló, a kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, 

duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, a 

nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a 

munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló, valamint az 

utóbbi magánszemély közeli hozzátartozói; *  

4.26. *  a szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe történő 

bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást elősegítő „Út a 

szakmaválasztáshoz” program keretében, európai uniós forrás terhére 

adományozott tanulói ösztöndíj; 

4.27. *  a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, 

amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat 

alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az Európai Unió 

valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének 

költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nem 

minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének; 

4.28. *  A Nemzet Művésze-díj tárgyiasult formája és a díjjal járó 

életjáradék; 

4.29. *  a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően 

tehetséges fiatalok és a kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek 

számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított 

ösztöndíj; 

4.30. *  a közfoglalkoztatottakat a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési 

juttatásáról szóló kormányrendelet alapján megillető elhelyezkedési juttatás 

a kifizetés időpontjától függetlenül; 
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4.31. *  a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a 

tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára pályázatban 

meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj-támogatás; 

4.32. *  a Kormány által alapított, kutató-, fejlesztő- és szellemi központ 

feladatait ellátó költségvetési szerv által folyósított ösztöndíj; 

4.33. *  az Európai Unió forrásaiból a Felzárkóztató egészségügyi ápolói 

szakképzési programok keretében egészségügyi államigazgatási szerv által 

biztosított motivációs ösztöndíj; 

4.34. *  az Európai Unió forrásaiból az Ápoló tanulók részére 

pályaválasztást támogató ösztöndíj program keretében egészségügyi 

államigazgatási szerv által biztosított ösztöndíj; 

4.35. *  a sportakadémiák tanulói részére a sportakadémiával kötött 

szerződés alapján szállást, étkezést és felügyeletet biztosító 

magánszemélynek ezen tevékenység ellenértékeként a sportakadémia által 

fizetett díj; 

4.36. *  a Bolyai János kutatási ösztöndíj; 

4.37. *  a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű 

szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet 

alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt 

kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját 

döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási 

költségtérítést is; 

4.38. *  a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek fejlesztésére, 

valamint a külügyi és külgazdasági területet érintő ágazati szakmai kutatási 

és tudományos tevékenység támogatásának elősegítésért a külpolitikáért 

felelős miniszter által működtetett ösztöndíjprogram keretében biztosított 

ösztöndíj és juttatás a folyósítás időpontjától függetlenül; 

4.39. *  a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolókat és mentőtiszteket a 

mesterfokozat, az oklevelesápolói szakképzettség megszerzésében 

támogató, a Kormány rendeletében előírt feltételekkel kiírt pályázaton 

elnyert Michalicza-ösztöndíj a folyósítás időpontjától függetlenül; 

4.40. *  a kormányrendeletben meghatározott Szabóky Adolf Szakképzési 

Ösztöndíj a folyósítás időpontjától függetlenül; 
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4.41. *  az az összeg, amelyet a magánszemély, a kultúráért felelős 

miniszter által adományozott, jogszabályban meghatározott díjjal járó 

járadék címén kap; 

4.42. *  a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényben meghatározott 

művészjáradék; 

4.43. *  az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 

eredményért járó pénzjutalom. 

5. *  

6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 

6.1. *  az a juttatás, amelyet a magánszemély kap 

a) *  mint károsult, jogszabályban meghatározott feltételek szerint, 

közadakozásból, vagy a munkáltatójától segélyként, támogatásként elemi 

kár (ideértve a martinsalak felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért 

kárt is), katasztrófa (pl. környezeti vészhelyzet), tűzkár, baleset esetén, 

különösen lakás helyreállítása, újjáépítése céljából, 

b) *  tartásdíjként jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján, 

ideértve a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján megállapított 

tartásdíj helyett fizetett összeget is, 

c) *  kártalanításként (ideértve a kisajátítással összefüggő járulékos 

költségek megtérítését, valamint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű 

célra megvásárolt ingatlan vételárát is), kárpótlásként, kártérítésként, 

sérelemdíjként, kivéve a jövedelmet pótló kártalanítást, kárpótlást és 

kártérítést, 

d) mint bűncselekmény áldozata, támogatásként az áldozatsegítő 

szolgálattól, 

e) mint sértett, jóvátételként közvetítői eljárás keretében a 

bűncselekmény tettesétől; 

6.2. *  az 1988. január 1. napját megelőzően megállapított baleseti és 

kártérítési járadék (ideértve annak egyösszegű megváltását is), kivéve, ha 

annak összegét utóbb a bruttósított átlagkereset alapulvételével 

megemelték; 

6.3. *  a kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat fizető 

személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan - fizetett díja (azonos 
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szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a 

fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e 

melléklet más pontja szerint adómentes; 

6.4. *  az az összeg, amelyet 

a) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagjának egyéni számláján a 

fedezeti alapból történő befektetések hozama címén ír jóvá, ideértve az 

értékelési különbözet figyelembevétele alapján jóváírt összeget is, 

b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a magánszemélyt 

megillető követelés tőkeérték-emelkedése címén ír jóvá; 

6.5. *  az az összeg, amelyet 

a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 

aa) nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) címén vagy 

ab) a kedvezményezett részére, 

b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

ba) nyugdíjszolgáltatás címén vagy 

bb) a kedvezményezett részére, 

c) a magánszemélynek a nyugdíj-előtakarékossági számlájáról a 

számlavezető, a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvény szerint 

nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés címén, 

d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (ide nem értve az önkéntes 

kölcsönös nyugdíjpénztárat) törvényben meghatározott kiegészítő 

egészségbiztosítási szolgáltatás, illetve törvényben meghatározott 

kiegészítő önsegélyező szolgáltatás címén, 

fizet (juttat), nyugdíjszolgáltatás esetén feltéve, hogy a szolgáltatásra 

jogosult 

1. tagsági jogviszonya (átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a 

teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően 

keletkezett, illetve nyugdíj-előtakarékossági számláját a teljesítés évét 

megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően nyitotta meg, vagy 

2. jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett; 

6.6. *  a 6.8. alpontban meghatározott biztosító szolgáltatása, kivéve 

a) a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett 

jövedelmet pótló kártérítést, 
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b) *  a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló 

szolgáltatást (figyelemmel a 6.7. alpont c) pontjának rendelkezésére), 

feltéve, hogy a biztosítási díj vagy annak egy része a díjfizetés 

időpontjában a 6.3. alpont szerint adómentes bevételnek minősült azzal, 

hogy a biztosító adóköteles szolgáltatása utáni adókötelezettséget az 

elmaradt jövedelemre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, 

c) a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatást, amely nem 

minősül halál esetére szóló biztosítási, nyugdíjbiztosítási, járadékbiztosítási, 

balesetbiztosítási vagy betegségbiztosítási szolgáltatásnak, 

d) az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek 

díját vagy díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta; 

6.7. *  a 6.1. és a 6.6. alpontban foglalt rendelkezések alkalmazása során 

(kivéve, ha e törvény ettől eltérően nem rendelkezik) *  

a) *  az olyan kártérítés, amelyet a károsult költségeinek fedezetére 

fizetnek ki, ideértve azt is, ha a költségek a jövedelem megszerzése 

érdekében merültek fel, 

b) a költségtérítést és a jövedelmet helyettesítő kártérítést is tartalmazó 

járadék, vagy annak egyösszegű megváltása esetén a költségtérítő rész, 

c) *  a baleset- és betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló 

szolgáltatás összegéből (ideértve a szerződéses feltételek szerint az eltelt 

napok száma alapján járó napi térítésként vagy az eltelt napok száma 

alapján meghatározott biztosítási összeget is) a jövedelem-kiesés 

időszakára napi 15 ezer forintot meg nem haladó rész azzal, hogy az 

összeghatárt biztosítási szerződésenként (a hozzá kapcsolódó kiegészítő 

biztosításokkal együtt) kell vizsgálni; 

6.8. *  a 6.6. pont alkalmazásában biztosító a biztosítási tevékenységről 

szóló törvényben meghatározott, belföldön székhellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező biztosító, továbbá az olyan államban székhellyel rendelkező, 

ezen állam joga szerinti biztosító, amely állammal Magyarországnak 

hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és 

a vagyonadók területén; 

6.9. *  
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6.10. *  az a juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról 

szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a 

magánszemély. 

7. Egyéb indokkal adómentes: 

7.1. *  a magánszemély által örökség, hagyomány vagy meghagyás címén 

megszerzett vagyoni érték - ide nem értve az örökösök által az örökölt jog 

érvényesítése révén megszerzett jövedelmet azzal, hogy az ilyen módon 

megszerzett bevételből a jövedelem megállapítása során levonható a 

jognak az illeték megállapítása során figyelembe vett része -, a 

magánszemély által más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződés révén megszerzett vagyoni érték, valamint a nyugdíjban 

részesülő magánszemély által központi költségvetési szervvel vagy helyi 

önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés révén 

megszerzett vagyoni érték, továbbá a szövetkezet nyugdíjas tagjának a 

saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződés keretében a 

vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze átruházásából 

származó jövedelme, feltéve, hogy annak összege évente az átalakulás, 

egyesülés, szétválás befejezésekor lezárt névérték egytized részét, de 

legfeljebb havonta a 10 ezer forintot nem haladja meg; 

7.2. *  a magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen 

vagy kedvezményesen juttatott (fizetett) vagyoni érték; nem alkalmazható e 

rendelkezés, ha a juttatás (a fizetés) a magánszemély vagy más által 

teljesített termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), 

szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben történik (így 

különösen nem adómentes a magánszemély által, hálapénz címén 

megszerzett vagyoni érték); 

7.3. *  az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a kedvezményezett 

részére kifizetett összeg; 

7.4. *  a valuta, a deviza forintra, a forint devizára, valutára, valamint a 

devizának, a valutának más devizára, valutára való átváltásakor keletkezett 

árfolyamnyereség, feltéve, hogy az átváltás nem üzletszerű tevékenység 

keretében történik; 

7.5. az 1988. január 1-jét megelőzően kibocsátott kötvény, vagyonjegy 

kamata, osztaléka; 
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7.6. *  a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében 

ingónak, ingatlannak, jognak vagy értékpapírnak a házastárs által történő 

megváltásából származó jövedelem; 

7.7. *  a donornak juttatott vagyoni érték, költségtérítés (költségátalány), a 

szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, 

az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az 

étkezési utalvány formájában biztosított donorétkeztetést is) és a 

gyógyszernek emberen való kipróbálása, illetve a gyógyszerré nyilvánítási 

eljárás során azon magánszemély részére juttatott vagyoni érték, akin a 

gyógyszert (a szert) kipróbálták; e rendelkezés alkalmazásában donor az, 

aki saját vért, anyatejet, bőrt, szervet, sejtet ad, vagy enged át; 

7.8. *  a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján 

biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat 

(ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem 

biztosítását, valamint az internethasználathoz szükséges számítógép 

beszerzésére jogosító - évi 50 ezer forintot meg nem haladó összegű - 

utalvány biztosítását); 

7.9. *  a központi költségvetésről szóló törvény, a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjainak költségvetéséről szóló törvény, a központi költségvetés 

végrehajtásáról szóló törvény vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 

költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény alapján az állami 

költségvetés terhére elengedett, vagy átvállalt kötelezettség összege, 

amennyiben a magánszemély a kötelezettség alapján korábban nem 

számolt el bevételt; a magánszemély az ilyen kötelezettség alapján 

rendelkezésére álló forrásból teljesített kiadás alapján az elengedéstől, 

illetve átvállalástól kezdődően költséget nem számolhat el; 

7.10. *  az általános forgalmi adóról szóló törvényben szabályozott módon 

az adólevonásra jogosult adóalany által az adó fizetésére kötelezett 

adóalany helyett megfizetett, az adó fizetésére kötelezett adóalany 

adóbevallásában szerepeltetendő, az ügylet után fizetendő általános 

forgalmi adó; 

7.11. *  a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes 

számítógép-használat; 
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7.12. *  a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 

kormányrendelet alapján nyújtott, a hallgatói hitellel kapcsolatos célzott 

kamattámogatás; 

7.13. *  az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 

törvény rendelkezései szerint a munkavállaló részére nyújtott kedvezmény; 

a kedvezmény összegét a munkavállaló, vagy - ha a munkavállaló által 

megszerzett részesedés a hagyaték tárgyát képezte - örököse az 

értékpapír megszerzésére fordított érték részeként veszi figyelembe; 

7.14. *  a Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint a termőföld állam 

által életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról szóló 

kormányrendelet alapján kötött életjáradéki szerződésből származó 

jövedelem; 

7.15. *  az elengedett követelés akkor, ha az 

a) *  a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi 

szolgáltatás szolgáltatója által - az azonos helyzetben lévőket egyenlő 

elbánásban részesítő elv betartásával - részben vagy egészben elengedett 

követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik), feltéve, 

hogy a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozójának egy főre eső jövedelme - a kötelezett nyilatkozata 

alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában - 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 

kétszeresét; 

b) *  hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi 

szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési 

szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítási 

szolgáltatásból származó 20 000 forintot meg nem haladó követelése, 

feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, 

pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott szolgáltatásból származó 

követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik; 

7.16. *  a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését 

növelő jóváírás, ha az 

a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége, 

b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból származó 

jövedelmet; 
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7.17. *  az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére 

és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott 

felnőttképzésben, munkaerőpiaci képzésben, munkaerőpiaci programban, 

társadalmi felzárkózással kapcsolatos képzésben részt vevő 

magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert 

forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott 

képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló 

juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt biztosított 

étkezés, közlekedés, szállás, valamint az ilyen jogcímen adott 

költségtérítés, megélhetési támogatás; 

7.18. *  jogszabály alapján hitelintézetnél elhelyezett gyámhatósági betét 

kamata, a gyámhatóság döntése, kötelezése alapján befektetési 

szolgáltatónál elhelyezett értékpapír kamatjövedelemnek minősülő hozama; 

7.19. *  a szociálisan rászorult magánszemély hiteladós vagy - ha a 

lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van - a zálogkötelezett 

lakhatásának biztosítása érdekében 

a) a Magyar Állam által a hiteladós vagy - ha a lakóingatlan nem a 

hiteladós tulajdonában van - a zálogkötelezett lakása megvásárlásával 

összefüggésben törvény rendelkezése alapján elengedett, megszűnt 

kötelezettség, valamint az előbbi ügyletben keletkezett, a magánszemélyt 

megillető, ingatlan értékesítéséből származó jövedelem; 

b) az a) pontban említett hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek (illetve 

vele közös háztartásban élő hozzátartozójának) lakás bérletéhez helyi 

önkormányzat vagy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megállapított 

kedvezményes bérleti díj formájában juttatott bevétel; 

c) az a) pontban említett hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek - mint volt 

tulajdonosnak - törvény alapján a lakás visszavásárlására biztosított vételi 

opciós jog formájában juttatott bevétel; 

d) a c) pontban említett opciós jog érvényesítésekor a magánszemély 

által megszerzett jövedelem; 

7.20. *  lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú 

kölcsön (ideértve a deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi 

lízingszerződésből származó követelést is) adósa által teljesített, 
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törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztés miatt megszűnő 

kötelezettség; 

7.21. *  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 

szerinti pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó 

követelés elengedése (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében 

történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére 

a) belső szabályzatban foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket 

egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával, független felek között, 

b) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület 

előtti eljárás keretében megkötött egyezség alapján vagy 

c) a Magyar Nemzeti Banknak a fizetési késedelembe esett lakossági 

jelzáloghitelek helyreállításáról szóló ajánlása alapján, az adós 

fizetőképességének helyreállítása érdekében 

kerül sor; 

7.22. *  az az összeg, amelyet az otthonteremtési kamattámogatásról 

szóló kormányrendelet szerint a hátralékos adós magánszemély javára a 

hitelintézet elenged, feltéve, hogy a magánszemély a késedelmes 

jelzáloghitellel terhelt átruházott ingatlanának a vonatkozó adásvételi 

szerződés szerinti vételárát teljes egészében hátraléka törlesztésére 

fordítja; 

7.23. *  a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai 

részére járó egyenruházati ellátmány terhére, az egyenruházati ellátmány 

éves összegének legfeljebb 15 százalékáig terjedő összegben adott 

pénzbeli juttatás; 

7.24. *  a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 

kormányrendelet szerinti lakhatási támogatás; 

7.25. *  a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által 

igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 

szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. 

élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de 

minimis) támogatásról szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet szerinti 

támogatás azzal, hogy az adómentes juttatás után az adó mértékére 

vonatkozó rendelkezés (8. §) szerint megállapított, meg nem fizetett 
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személyi jövedelemadó a mezőgazdasági termelők esetében agrár csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak, a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-

beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 

szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet 1. § 2. pont b)-c) alpont szerinti 

kérelmező esetében általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül; 

7.26. *  bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által a 

kezelt vagyon (ide nem értve annak hozamait) terhére a kedvezményezett 

magánszemély részére juttatott vagyoni érték; nem alkalmazható ez a 

rendelkezés, ha a kedvezményezett magánszemély e jogállását valamely 

tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, 

vagy azzal összefüggésben szerezte, továbbá nem alkalmazható e 

rendelkezés akkor sem, ha a kifizető - kifizető hiányában a 

kedvezményezett magánszemély - nyilvántartása alapján a bizalmi 

vagyonkezelésbe adott vagyon és annak hozamai nem különíthetőek el; 

7.27. *  külföldön bejegyzett pártalapítvány által, a bejegyzés helye szerinti 

állam állampolgárságával rendelkező munkavállalója részére a 

munkavégzésre irányuló jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg, 

amennyiben e jogviszonyra tekintettel a bejegyzés helye szerinti állam nem 

vet ki rá adót; 

7.28. *  az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének 

módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 

szóló törvény rendelkezései végrehajtása következtében megszűnt 

kötelezettség; 

7.29. *  a természetes személyek adósságrendezési eljárásában 

a) az adóssal, adóstárssal a bíróságon kívüli adósságrendezés során 

kötött megállapodásban vagy a bírósági adósságrendezési eljárásban 

kötött egyezségkötés, valamint az egyezség módosítása során elengedett 

követelés, 

b) az a követelés, amelyet az adósnak a bírósági adósságrendezési 

eljárásban az adósságtörlesztési határozat, az adósságtörlesztési határozat 

módosítása, valamint a mentesítő határozat alapján nem kell megfizetnie, 

c) a hitelezőkkel kötött megállapodásban, egyezségben, a bíróság által 

hozott adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott 
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adósságrendezési kötelezettség teljesítése érdekében települési 

önkormányzattól, munkáltatótól, közhasznú szervezettől vagy egyházi jogi 

személytől kapott támogatás vagy adomány, ha annak egy naptári évben 

egy adományozótól juttatott összege havi átlagban nem éri el az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét; 

7.30. *  az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések 

forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggésben megszűnt 

kötelezettség; 

7.31. *  a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó 

kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap - 2014. pályázati program 

keretében magánszemély részére pályázat alapján elnyert támogatások, 

függetlenül a kifizetés időpontjától; 

7.32. *  az a magánszemély által megszerzett bevétel, amelyet a 

tulajdonában álló műemlék más személy - így különösen az érdekkörébe 

tartozó társas vállalkozás - által történő ingyenes felújítása, jókarbantartása 

formájában szerez, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában a 

magánszemély tulajdonában álló műemlékkel esik egy tekintet alá az a 

műemlék is, amelyet a magánszemély hosszú távú - 15 évet meghaladó 

időtartamú - bérleti, vagyonkezelési szerződés alapján jogosult használni; 

7.33. *  az az összeg, amelyet a magánszemély mint kérelmező ügyfél, 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint a 

hatóság által hozott függő hatályú döntés alapján kap, továbbá az az 

összeg, amelyet a magánszemély az adóigazgatási rendtartásról szóló 

törvény rendelkezései szerint az ügyintézési határidő túllépése miatt az 

állami adó- és vámhatóságtól kap; 

7.34. *  a 17. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi 

Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a FINA-tisztségviselők, 

a versenybírók részére kifizetett juttatás (különösen: a napidíj, valamint a 

szállás- és utazási költségek megtérítése), a sportolók részére kifizetett 

pénzdíj, a FINA-tisztségviselők, versenybírók, szervezőbizottsági 

tisztségviselők, a sportolók és önkéntesek részére adott formaruhák, 

természetben biztosított ellátás, a versenyekhez kapcsolódóan adott 

promóciós jellegű juttatások; 
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7.35. *  az eredeti jogosult magánszemélynél az önálló orvosi 

tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog (megszerzésekor 

működtetési jog) átruházásáért kapott ellenérték; 

7.36. *  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 156. § (5) 

bekezdése alapján megszűnt követelés; 

7.37. *  az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen 

nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített 

összege; 

7.38. *  a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet 

a) alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói 

hiteltartozás összege, 

b) szerinti hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás 

törlesztéséhez a munkavállaló számárakifizetett juttatás, a munkaviszony 

fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező 

diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 

százalékáig terjedő összegig; 

7.39. *  a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő 

magánszemélyt kormányrendelet alapján megillető egyszeri juttatás a 

juttatás időpontjától függetlenül; 

7.40. *  a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából 

jogszabály alapján visszatérített összeg; 

7.41. *  a Kormány egyedi döntésével a központi költségvetés által 

biztosított forrás terhére, a lakosság széles köre részére a helyi 

önkormányzat közreműködésével természetben biztosított juttatás vagy 

ennek pénzbeli térítése révén megszerzett bevétel. 

8. *  A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes: 

8.1. *  az állam, a helyi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy 

forrásából nyújtott oktatási, egészségügyi és szociális ellátás (ideértve a 

gyermek, a tanuló, a beteg, illetve a szociális ellátásra jogosult részére 

ingyenesen vagy kedvezményesen természetben biztosított étkeztetést is) 

azzal, hogy az üdültetés és a gyógyüdültetés nem minősül egészségügyi, 

illetőleg szociális ellátásnak; 

8.2. az egészségügyi hatóság által gyógyüdülőnek minősített belföldi 

üdülőben orvosi beutalással a társadalombiztosítás keretében igénybe vett 
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gyógyüdülés kedvezménye, továbbá a nem a társadalombiztosítás 

keretében igénybe vett kedvezményesen nyújtott gyógyüdülő-beutalójegy 

értékéből az orvosi ellátási költség értéke; 

8.3. *  

8.4. *  a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek és a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának gyógyüdülési 

kedvezménye; 

8.5. az, amelyet a hajléktalan, a szociálisan rászorult magánszemély kap; 

8.6. *  az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 

a) *  a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a 

köznevelésről szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény vagy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, és a 

hallgatónak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben 

biztosított ellátás; 

b) *  a köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási intézmény 

által az intézmény tanulói számára adott, a helyi vagy helyközi 

tömegközlekedési eszköz igénybevételét szolgáló bérlet, jegy; 

c) *  bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás; 

d) a foglalkozás-egészségügyi ellátás; 

e) a kegyeleti ellátás; 

f) *  a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e 

rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező 

vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező 

önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több 

lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig 

lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan 

magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a 

településen, ahol a munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, 

ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját 

szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt 

vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn; 

g) *  
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8.7. *  az a szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy 

használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve 

az utazást, az elszállásolást), továbbá az a sportszolgáltatás, amelyet a 

kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat, 

valamint az a szolgáltatás, amelyet a sportszervezet, országos sportági 

szakszövetség a versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés vagy 

verseny - vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási 

jogviszonyban nem álló - résztvevőjének az edzési vagy versenyfeladathoz 

tartozó utazás, szállás és étkezési szolgáltatás révén juttat, azzal hogy a 

sportoló 30 napnál hosszabb folyamatos elszállásolására (így különösen 

szállodai elhelyezésére) csak akkor lehet e rendelkezést alkalmazni, ha az 

az olimpiai játékokon, a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon, a 

speciális világjátékokon vagy a Heraklész program keretében való 

versenyzést, illetve az arra történő közvetlen felkészülést szolgálja; 

8.8. *  a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, 

továbbá baleset- és egészségvédelmi eszközök; 

8.9. *  a gátkaszálásból származó terményjuttatás, valamint a fürdőben 

(strandon) foglalkoztatott magánszemély által igénybe vett 

fürdőszolgáltatás; 

8.10. *  az Országgyűlés hivatali szervezete által az országgyűlési 

képviselői és a nemzetiségi szószólói tisztség ellátására tekintettel 

természetben biztosított eszköz, szolgáltatás; 

8.11. *  a csoportos személyszállítás; 

8.12. *  az olyan juttatás, amelyet a sportról szóló törvény szerinti 

sportszervezet a vele bármilyen jogviszonyban álló, a sportról szóló törvény 

szerinti amatőr vagy hivatásos sportolónak 

a) az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó 

sportszolgáltatás, utazás, szállás és étkezés, és 

b) a sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás fedezetéül 

szolgáló biztosítás díja 

révén juttat, azzal, hogy e pont alkalmazásában sportegészségügyi ellátás 

az a szolgáltatás, amely az amatőr vagy a hivatásos sportoló 

egészségének megőrzését vagy helyreállítását szolgálja; 
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8.13. a 6000 m2-t meg nem haladó nagyságú illetményföld-juttatás, ide 

nem értve annak bármilyen módon történő megváltását; 

8.14. *  a kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy által *  

a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében 

nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az 

nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről 

szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő 

magánszemély számára adott 

aa) árengedmény, 

ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más 

kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura 

vagy szolgáltatásra váltható érték; 

b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék 

megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a 

képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely 

kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai 

állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél 

elérésére nem alkalmas; 

8.15. *  az a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmény, amely 

után a kifizető a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben 

meghatározott szociálpolitikai menetdíj-támogatásban részesül; 

8.16. *  a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek, valamint a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal tartósan fokozott igénybevételnek kitett, 

terepfoglalkozáson, gyakorlaton részt vevő vagy őr- és ügyeleti szolgálatot 

ellátó hivatásos és szerződéses állományú tagjának, valamint a polgári 

védelmi szervezet békeidőszaki, különleges jogrendi katasztrófa 

elhárításában részt vevőnek a szolgálati feladattal összefüggésben nyújtott 

természetbeni ellátása, továbbá a tartalékos katona, a rendvédelmi 

középiskola tanulója, a rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő 

hallgató, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt kizárólag e 

jogviszonyával összefüggésben a szolgálati feladathoz kapott nem pénzbeli 

ellátása, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában tartósan fokozott 

igénybevételnek kitett magánszemély a szerződéses legénységi és 

önkéntes tartalékos, a terrorelhárító, a repülőhajózó, a repülő műszaki, a 
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búvár, a tűzszerész, az ejtőernyős és a békefenntartó feladatokra vezényelt 

hivatásos és szerződéses katonák állományának a tagja; 

8.17. *  összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetélkedőn 

nyert érem, serleg, trófea; 

8.18. *  az egyesülettől, az egyházi jogi személytől évente egy alkalommal 

kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg, e 

rendelkezés alkalmazásában nem minősül tárgyjutalomnak az értékpapír; 

8.19. a) *  

b) *  a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, az 

európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, a külpolitikáért 

felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a 

honvédelemért felelős miniszter által az államközi és az államok feletti 

szervezetekkel kapcsolatos diplomáciai esemény alkalmával nyújtott 

vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, 

szállás, szabadidőprogram stb.), adott ajándék; az európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a 

gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős 

miniszter esetében ide kell érteni azt az esetet is, amikor az előzőeket 

külképviselet által közvetve nyújtja; 

8.20. *  a bevett egyház belső szabályában meghatározott tartási 

kötelezettségből adódó juttatás, ideértve az egyházi jogi személy által a 

kezelésében levő egyházi üdülőben egyházi személynek nyújtott ingyenes 

üdülést is, valamint a bejegyzett szerzetesrend közösségében élő 

magánszemély tagnak a rendtől - egyéni szükségleteinek fedezetére - 

kapott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás; 

8.21. *  a kormányrendeletben meghatározott, adómentes juttatásnak 

minősülő, szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó közlekedési 

kedvezmény; 

8.22. *  a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett 

rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének 

a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, 

amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - 

valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából vagy a 

köznevelési intézmény saját bevételéből 
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a) *  a köznevelésről szóló törvény szerinti sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló kulturális, sport és más hasonló rendezvény alkalmával 

nem pénzbeli formában kap, ideértve a rendezvényhez kapcsolódó utazást, 

szállást, étkezést és egyéb, a rendezvénnyel szokásszerűen együtt járó 

juttatást is; 

b) *  a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló 

a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap 

(ideértve az iskolai könyvjutalmat is); 

c) az a)-b) pontokban említett rendezvényeken a gyermekek, tanulók 

felügyeletét ellátó magánszemély a jelenlétének, közreműködésének 

biztosításához szükséges feltételek biztosításaként nem pénzbeli (ideértve 

különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap; 

8.23. *  a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló törvény szerint katasztrófavédelemben részt vevő magánszemély 

természetbeni ellátása; 

8.24. *  a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott 

munkaruházati termék; 

8.25. *  a sportszervezet által az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságon, 

a speciális világjátékon való részvételhez a versenyző vagy a hivatalos 

sportszakember részére adott, a nemzeti címerrel ellátott, a nemzetközi 

szervezet által előírt sportruházat és formaruha; 

8.26. *  a büntetés-végrehajtási intézetekből szabaduló magánszemély 

részére kiadott, évszaknak megfelelő öltözet; 

8.27. *  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermeknek, fiatal felnőttnek a települési önkormányzat jegyzője által 

fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható, az Erzsébet-programról szóló törvény szerinti Erzsébet-

utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás; 

8.28. *  az ingyenesen vagy kedvezményesen 

a) *  juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó 

sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet; 
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b) *  a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 

50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére - 

muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, 

színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési 

tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás 

igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási 

díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt 

munkáltatói támogatást; 

8.29. *  a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés 

miatt elbocsátott, vagy elbocsátandó munkavállalók részére nyújtott olyan 

szolgáltatás, mellyel a munkáltató a munkavállaló újra-elhelyezkedését 

támogatja, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában a munkavállaló újra-

elhelyezkedését támogató szolgáltatásnak minősül a pszichológiai 

tanácsadás, az át-, illetve továbbképzés, a munkajogi tanácsadás; 

8.30. *  

8.31. *  az MRP szervezet analitikájában a számvitelről szóló törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint elkülönítetten, a 

megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott, a résztvevő 

tulajdonába adott értékpapír (ide nem értve a visszavásárolt vagyonrésznek 

minősülő értékpapírt) ráfordításként elszámolt beszerzési (nyilvántartási) 

értékéből az a rész, amely meghaladja a tulajdonba adás időpontjáig a 

résztvevő által saját erő címen befizetett összeg alapján az MRP szervezet 

által elszámolt bevételt; az adómente s természetbeni juttatás összegéről 

az MRP szervezet résztvevőnként az adóévet követő január 31-éig adatot 

szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára, azzal, hogy e 

rendelkezést nem lehet alkalmazni a javadalmazási politika keretében 

megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet 

résztvevője által megszerzett értékpapírra; 

8.32. *  a villamos energiáról szóló törvényben szabályozott szociális 

villamosenergia-ellátás keretében - a törvény felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározott körben - nyújtott kedvezmény vagy 

támogatás, valamint a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztói kör 

egészét vagy széles körét érintő, közvetlenül vagy közvetve juttatott 

támogatás (visszatérítés), ideértve a közüzemi díjtartozás elengedését is; 
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8.33-8.34. *  

8.35. *  a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület, 

az alapítvány,a közalapítvány, az egyházi jogi személy által a lakosság, a 

közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel 

szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló 

közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra 

juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 

százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű 

ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők 

részére biztosított étkezési szolgáltatás; 

8.36. *  a könyvtári, a levéltári, a múzeumi, az egyéb kulturális, illetve 

alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet 

tevékenységi körébe tartozó ingyenesen nyújtott szolgáltatása (ide nem 

értve, ha azt más személy megrendelésére teljesíti); 

8.37. *  kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által 

biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal 

összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása; 

8.38. *  

8.39. *  a kifizető által biztosított védőoltás; 

8.40. *  a közfoglalkoztatási rendszerben a közfoglalkoztatottnak a külön 

törvényben meghatározott természetbeni ellátások; 

8.41. *  a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása 

érdekében nyújtott - a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 

szóló törvényben meghatározott - állami támogatás; 

8.42. *  az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az államháztartás 

valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatásból a 

Családbarát Ország projekt keretében nem pénzben biztosított juttatás, így 

különösen a babacsomag, a kelengyecsomag. 

9. *  Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések. 

9.1. *  Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön 

rendelkezése alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e melléklet 

szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján 

megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- 

vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány - a 
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magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása 

kivételével - nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei 

megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt 

feltételeknek. 

9.2. *  Munkaruházati termék: 

a) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, 

formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai; 

b) az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének 

védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának 

megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, 

feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék 

használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a 

ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be; 

c) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint 

tartozékai 

ca) a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen 

kapcsolatot tartó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen 

termelésirányítói munkakörökben, 

cb) a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen 

kapcsolatot tartó munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen 

termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a 

forgalmi, kereskedelmi és a közönség-kapcsolattartók, illetve a hajózást 

képviselők munkaköreiben, 

cc) a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó 

munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói 

munkakörökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben, 

cd) a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást 

igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műszaki, 

fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, 

ce) a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint a 

műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben; 

d) a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös 

színielőadások jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, 
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pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) 

megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri 

feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan. 

9.3. *  A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos 

szabályok 

9.3.1. Lakáscélú felhasználás: 

a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó 

földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében 

történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is), 

b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, 

c) a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával 

történő bővítését eredményező növelése, 

d) *  a korszerűsítés, 

e) *  a akadálymentesítés. 

9.3.2. *  A lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető 

adómentesnek, ha a munkáltató a támogatás folyósításának évét követő év 

május 31-éig, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének 

növeléséhez, korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez adott 

támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig 

rendelkezik az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 

igazolásokkal, azzal, hogy amennyiben a lakáscélú hitel felhasználásával 

megszerzett (épített, építtetett) lakás a támogatás folyósításakor már nincs 

a munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében), akkor a méltányolható 

lakásigénynek való megfelelés igazolására a hitel folyósítója által kiállított, a 

méltányolható lakásigény korábbi vizsgálatáról készült okirat másolata, 

ennek hiányában a munkavállaló által a méltányolható lakásigénynek való 

megfelelésről tett nyilatkozata és a megfelelést - a hitel folyósítását követő 

bármely, a tulajdonjog (haszonélvezeti jog) fennállásának időszakára eső 

időpontra vonatkozóan - igazoló okirat, bizonylat is elfogadható. Ha a 

munkáltató nem rendelkezik az e törvényben vagy az adópolitikáért felelős 

miniszter rendeletében meghatározott igazolásokkal, a lakáscélú 

munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban 

részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének 

minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV#lbj1240ideb43
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV#lbj1241ideb43
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV#lbj1242ideb43
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV#lbj1243ideb43


folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, 

építtetéséhez, alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez és 

akadálymentesítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő 

második év május hónapja. 

9.3.3. *  A hitelintézet, a kincstár a közvetítésével nyújtott lakáscélú 

munkáltatói támogatásról kiállított igazolás adattartalmáról, a munkáltató a 

kölcsön általa elengedett összegéről adatot szolgáltat az állami adó- és 

vámhatóságnak. 

9.3.4. *  A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével 

kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a 

következő: 

a) korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, 

csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, belső hálózatának 

kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség 

nincs, megfelelő beltéri légállapoti és használati meleg vizet biztosító 

épülettechnikai rendszer kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló 

energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, 

beleértve a hő-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók 

energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A 

korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, 

a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20% százalékáig; 

b) akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága 

jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit 

csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki 

akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen vagy új lakáson, 

meglévő lakóépületen vagy használt lakáson; 

c) *  a méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó 

családtagok számától függően 

ca) egy-két személy esetében: legfeljebb három lakószoba, 

cb) három-négy személy esetében: legfeljebb négy lakószoba. 

Minden további személy esetében egy lakószobával nő a lakásigény 

mértéke. 

E rendelkezés alkalmazásában nem minősül lakószobának az a 

lakóhelyiség, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 8 
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négyzetmétert. A lakószoba - a meglévő, kialakult állapotot kivéve - 

legfeljebb 30 négyzetméter, legalább egy 2 méter széles - ajtó és ablak 

nélküli - falfelülettel rendelkező lakóhelyiség. A 30 négyzetméternél 

nagyobb lakóhelyiséget két szobaként kell számításba venni. Ha a nappali 

szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos 

alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két 

szobaként kell figyelembe venni. A 8 négyzetméternél nagyobb, de 12 

négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében két ilyen 

lakóhelyiséget egy lakószobaként kell figyelembe venni, azzal, hogy ha az 

így kapott szobaszám nem egész szám, a szobaszámot lefelé kerekítve kell 

megállapítani; 

d) *  együtt költöző, együtt lakó családtagok: a támogatást igénylő 

munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és életkoruktól függetlenül a 

munkavállaló polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, 

házastársának közeli hozzátartozói, élettársa és annak közeli 

hozzátartozói, feltéve, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatással, 

munkáltatói lakáscélú hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott 

életvitelszerűen együtt laknak. Fiatal gyermektelen házaspár esetében a 

méltányolható lakásigény meghatározásánál együtt költöző, együtt lakó 

családtagként legfeljebb három születendő gyermeket, egy gyermekes 

fiatal házaspár esetében további két születendő gyermeket, két gyermekes 

fiatal házaspár esetében pedig további egy születendő gyermeket is 

számításba lehet venni. Fiatal a házaspár, ha a lakáscélú munkáltatói 

támogatás igénylésekor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. 

életévét. 

9.4. *  A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentességére 

vonatkozó szabályok 

9.4.1. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a 

termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött 

megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az 

adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 

9.4.2. A magánszemély köteles a 9.4.1 pont szerinti mentesség alapján 

korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a 

szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és 
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megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség 

feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a 

szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés 

azonnali hatályú felmondását) megszűnik. 

9.5. *  A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére 

vonatkozó szabályok 

9.5.1. *  Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem 

a) összegéből az évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a 

magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan 

magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági 

őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált 

mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az 

őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe 

adja; 

b) összege, ha az átruházás a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 

hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 

szerinti részarány-tulajdon megszüntetését eredményezi és a 

magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan 

magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági 

őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált 

mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az 

őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe 

adja; 

c) összege, ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal 

rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, aki a 

termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 

5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy azt 

az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés 

takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja, 

azzal, hogy az a)-c) pont alkalmazásában az 5 vagy 10 éves időszak 

kezdőnapja a birtokbaadás napja, de legkésőbb az adásvételi szerződés 

keltét követő 12. hónap utolsó napja, vagy ha a termőföld harmadik féllel 

kötött szerződés alapján haszonbérletben van, a haszonbérleti szerződés 

lejártát követő december 31.; *  
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d) az a)-c) pontban nem említett esetben, ha az átruházás 

da) magánszemély részére birtok-összevonási céllal, vagy 

db) települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott 

szociális földprogram céljából, vagy 

dc) a Nemzeti Földalap javára 

történik, a db) pont esetében azzal, hogy az átruházásról szóló 

szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó, a 

rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó 

önkormányzati rendelkezés számát. 

A jövedelem megállapítására értelemszerűen e törvénynek az ingatlan, 

vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.5.2. *  A 9.5.1. pontban meghatározottakat az eladó akkor alkalmazhatja, 

ha legkésőbb a bevallás benyújtásakor rendelkezik a vevő közjegyző által 

készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, 

amely tartalmazza a vevő természetes azonosító adatait, adóazonosító 

jelét, valamint a vevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az 

adómentesség feltételeinek megfelel. A vevő nyilatkozatát az eladó az adó 

megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. A valótlan 

tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit az 

állami adó- és vámhatóság a vevő terhére állapítja meg. 

9.5.3. Ha a magánszemély a 9.5.2. pontban említett nyilatkozata 

megtétele mellett megszerzett termőföldre vonatkozóan a nyilatkozatban 

foglaltakat nem teljesíti, bármely feltétel hiányának beálltával termőföld 

átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni a termőföld 

megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben meghatározott 

ellenértéket. 

9.5.4. *  A 9.5.1. pont d) alpontjának alkalmazásában a birtok-összevonási 

cél akkor valósul meg, ha az átruházás eredményeként már az ügyletet 

megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben 

megvásárolt termőföld - a település közigazgatási határától függetlenül - 

egymással szomszédossá válik. Az egy naptári éven belül megkötött és 

ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ingatlan 

adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgáim. Szomszédos 
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termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el. 

9.6. *  

9.7. *  A munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás 

adómentességével kapcsolatos szabályok 

9.7.1. A lakhatási támogatás havi értékeként 

a) a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából 

a munkáltató által térített rész, 

b) a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a 

munkavállaló által meg nem térített rész, 

c) a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás szokásos 

piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített rész 

vehető figyelembe. 

9.7.2. *  A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben 

tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt 

olyan munkavállalónak nyújtja 

a) akivel legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely 

esetben a lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van 

egymástól, vagy a munkavégzés helye és a lakóhelye közötti, naponta, 

tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát 

meghaladja, 

b) aki nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 

hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában 

lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű 

tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint 

olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem 

éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési 

eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát. 

9.7.3. Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás 

tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási 

támogatás igénybevételére, azt közülük csak - a döntésük szerinti - egyikük 

veheti igénybe. 

9.7.4. *  A munkavállaló a 9.7.2. és 9.7.3. alpont szerinti feltételek 

teljesüléséről vagy azok megszűnéséről a munkáltatónak nyilatkozatot tesz. 
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Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén vagy a nyilatkozat módosításának 

elmulasztása esetén az adókötelezettséget a munkaviszonyból származó 

jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani azzal, hogy az 

állami adó- és vámhatóság határozatában az egyébként a munkáltatót 

(foglalkoztatót) terhelő közterheket és azok teljesítése elmulasztásának 

jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg. 

9.7.5. *  A munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás 

adómentességével kapcsolatos szabályok alkalmazásában 

a) ugyanazon munkáltatónak minősül az a személy is, aki (amely) a 

munkáltatónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 

szerinti kapcsolt vállalkozása, 

b) munkaerő-kölcsönzés esetében az a) pont rendelkezését a 

kölcsönvevő és kapcsolt vállalkozásaira kell alkalmazni, 

c) nem tekinthető munkavállalónak az a magánszemély, akivel a 

munkáltató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

kapcsolt vállalkozásnak minősülő eset szerinti kapcsolatban áll. 

9.7.6. A munkáltató az adóévet követő év január 31-ig munkavállalónként 

adatot szolgáltat az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek 

nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről. 

9.8. *  Az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az 

erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból 

származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok *  

9.8.1. *  Adómentes az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek vagy erdőgazdálkodási 

tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld (a 

továbbiakban: erdőnek minősülő föld) használati jogosultságának 

átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult 

erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld 

tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az 

erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult 

erdőgazdálkodásra kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) 

alapján - határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak az 

erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság 

részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján - a használatba adás vagy a 
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társult erdőgazdálkodás időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül 

szabott időtartam) eléri. 

9.8.2. A magánszemély köteles a 9.8.1 pont szerinti mentesség alapján 

korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a 

szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és 

megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség 

feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a 

szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés 

azonnali hatályú felmondását) megszűnik. 
 


