
  

 

 

Adójogi összefoglaló 

Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

taxis személyszállítás 4932 2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

alkotó művészeti 

tevékenység 90 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

előadó-művészet 9001 2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

előadó-művészetet 

kiegészítő tevékenység 

9002 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 



Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

sport-, szórakoztató, 

szabadidős tevékenység 93 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

egyéb sporttevékenység 

9319 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

testedzési szolgáltatás 

9313 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

konferencia, kereskedelmi 

bemutató szervezése 8230 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

szálláshely-szolgáltatás 

55 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

üdülési, egyéb átmeneti 

szálláshely-szolgáltatás 

5520 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 



Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

vendéglátás 

56 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

egyéb vendéglátás 5629 2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

egyéb szálláshely-

szolgáltatás 5590 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

szállodai szolgáltatás 5510 2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

szerencsejáték, fogadás 

9200 

2020. március-június 

mentes 

2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

fodrászat, szépségápolás 

9602 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

 

Nincs mentesség 



Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

festés, üvegezés 4334 2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

egyéb humán-egészségügyi 

ellátás 8690 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

villanyszerelés 4321 2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

fizikai közérzetet javító 

szolgáltatás 9604 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

víz-, gáz-, fűtés-, 

légkondicionáló-szerelés 

4322 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

szakorvosi járóbeteg-

ellátás 8622 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

épületasztalos-szerkezet 

szerelése 4332 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

sport, szabadidős képzés 

8551 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 



Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

tetőfedés, tetőszerkezet-

építés 4391 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

általános járóbeteg-ellátás 

8621 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

padló-, falburkolás 4333 2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

fogorvosi járóbeteg-ellátás 

8623 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

fekvőbeteg-ellátás 8610 2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

idősek, fogyatékosok 

szociális ellátása bentlakás 

nélkül 8810 

2020. március-június 

mentes 

Nincs mentesség Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs 

mentesség 

Nincs mentesség 

napilapkiadás  

5813 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

 



Ágazat 

(TEÁOR / TESZOR) 

                               Egyes közterhek alóli mentesség 

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 

kisvállalati adóról törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozás 

Nem a tartozik a hatálya alá a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 

és a kisvállalati adóról törvénynek 

KATA KIVA (a személyi 

jellegű kifizetés nem 

KIVA alap) 

SZOCHO TB járulékok 

(kivéve 4 %-os 

természetbeni 

járulékot, ami 

maximum 7710 

Ft lehet) 

SZKH 

(szakképzési 

hozzájárulás) 

Rehabilitációs 

hozzájárulás (a 

törvény szerinti 

általános mérték 

2/3-ada) 

folyóirat, időszaki 

kiadvány kiadása  

5813  

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

műsorösszeállítás, 

műsorszolgáltatás  

60 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

film, video, televízióműsor 

gyártása, hangfelvétel-

kiadás 59 

Nincs mentesség 2020. március-június 

mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

2020. 

március-

június mentes 

2020. március-

június mentes 

 

 

 

 


