
Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység 

Fogalmak, engedélyek  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjét a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szabályozza. 
Nem tartozik a Rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan 
tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy 
ágybérlet keretében.  

A Rendelet szerint  

 szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint 
nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló 
tartózkodás céljára szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások 
nyújtása.  

 szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület.  

 egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag 
szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt 
része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma 
legfeljebb tizenhat.  

Az egyéb szálláshely-szolgáltatói tevékenység engedélyköteles és csak szálláshely-
üzemeltetési engedély birtokában lehet végezni.  

A tevékenységi engedélyt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján az illetékes jegyző adja ki. A 
szálláshely-üzemeltetési engedélyről ugyancsak a jegyző hoz határozatot és arról igazolást ad 
a szálláshely-szolgáltatónak.  

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni  

 a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,  
 a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,  
 a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,  
 a szálláshely befogadóképességét (a vendégszobák, ágyak számát),  
 a szálláshely használatának jogcímét,  
 a szálláshely elnevezését,  
 azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési 

engedélyt,  
 azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-

nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,  
 azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.  

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell  



 nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap 
kivételével,  

 haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-
szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,  

 közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.  

Az egyéb szálláshely kategória engedélyezési követelményei:  

1. A szoba nagysága:  

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,  

b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 
négyzetméter,  

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is 
megengedett.  

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC 
kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.  

3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel 
(főzőlap, mosogató), asztallal, székkel és felszereléssel (edények), a vendégek számára 
elkülönített hűtőszekrény-használattal.  

Az egyéb szálláshely kategória üzemeltetési követelményei:  

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám 
megadásával biztosítja.  

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.  

3. Takarítás:  

a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. 
(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db 
nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,  

b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.  

A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az 
adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelentenie a jegyzőnek, aki 
az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. A szálláshely-
üzemeltetési engedély tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a 
nyilvántartásba történt bejegyzésről, valamint a korábban kiadott üzemeltetési engedély 
visszavonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő szálláshely-üzemeltetési 



engedély kiadásáról egy határozattal dönt. Ha a változás a korábban kiadott igazolás 
adattartalmát is érinti, a jegyző az igazolás bevonásával egyidejűleg új igazolást állít ki.  

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 
nyolc napon belül - a kiadott igazolás leadásával egyidejűleg - bejelenteni. A jegyző a 
bejelentést követően haladéktalanul visszavonja az engedélyt és törli a szálláshelyet a 
nyilvántartásból.  

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az 
alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:  

a) a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével határidő kitűzésével felhívja a 
szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő állapot helyreállítására,  

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést 
nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő 
kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,  

c) ha a szálláshely nem felel meg az előírt követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a 
szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot 
helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot 
helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napra elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,  

d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező 
szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,  

e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a 
jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten 
olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot 
kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési 
engedélyt, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.  

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre 
vonatkozóan a követő év január hó 31-éig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott 
vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Az 
adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás 
személyes adatokat nem tartalmazhat. A jegyző a részére szolgáltatott adatokat statisztikai 
célokra a Központi Statisztikai Hivatal számára elküldi. 

  

Bejelentkezési kötelezettség  

A magánszemélyeknek az egyéb szálláshely-szolgáltatói tevékenységet (ideértve a 
fizetővendéglátást, falusi szálláshely szolgáltatást is) nem kötelező egyéni vállalkozóként 
folytatni, de annak is, aki nem egyéni vállalkozó, az adóhivatalnál adószámot kell kérnie.  



 

Személyi jövedelemadó  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. (Szja) törvény szerint a nem egyéni 
vállalkozóként végzett egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevételre az 
önálló tevékenységből származó, összevonás alá eső jövedelem adózási szabályait kell 
alkalmazni.  

A jövedelem megállapítása a magánszemély választása szerint történhet tételes 
költségelszámolással, 10 százalék költséghányad levonásával, illetve fizetővendéglátás 
esetén tételes átalányadó fizetésével.  

Tételes költségelszámolás választása esetén a jövedelem a bevételből az elismert költségek 
(ideértve szálláshely-szolgáltatásra hasznosított épület, épületrész értékcsökkenését is) 
levonásával határozható meg  

Elismert költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a 
bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen 
kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. A bevételek és költségek elszámolásának 
részletes szabályait a Szja törvény 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.  

Az egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző magánszemély a tevékenységének 
megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban beszerzett, és utóbb az e tevékenységhez 
felhasználható berendezések, felszerelések, anyagok beszerzésére fordított, korábban 
költségként még el nem számolt kiadásait, valamint a tevékenység megkezdéséhez 
szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének elkezdése évében elszámolhatja költségként. A 
legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök, nem anyagi javak 
értékcsökkenési leírását is megkezdheti [Szja törvény 3. számú melléklet]. Az egyéb 
szálláshely-szolgáltatásra hasznosított épület és épületrész esetében - korábban bármely 
tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig - akkor is elszámolható az 
értékcsökkenés, ha a hasznosított épület, épületrész megszerzése (használatbavételi 
engedélyének kiadása) három évnél régebben történt.  

Értékcsökkenési leírás elszámolása esetén a következőket kell figyelembe venni:  

 az Szja törvény 5. számú mellékletében foglaltak szerint tárgyi eszköz-nyilvántartást 
kell vezetni;  

 a földterület, a telek után nem számolható el értékcsökkenési leírás, ezért ha a 
szálláshely-ingatlanhoz telek is tartozik, a telek értékét el kell különíteni;  

 az épület, építmény leírási alapját az Szja törvénynek az ingatlanszerzésre fordított 
összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni, növelve az 
értéknövelő beruházásra fordított, számlával igazolt kiadással, feltéve, hogy azt a 
magánszemély korábban költségként nem számolta el;  

 a leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függően az Szja törvény 11. számú 
mellékletében megadott besorolás szerint kell figyelembe venni;  

 ha az egyéb szálláshely-szolgáltatás nem az év egészében, és/vagy csak az ingatlan 
alapterületének egy részére valósul meg (például, ha a szállás célú hasznosítás 



esetenként egy-egy szobára, épületrészre vonatkozik), a leírási kulccsal 
meghatározott összegből az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos 
részt (naponta 365-öd részt), illetve a hasznosított alapterület négyzetméterrel 
arányos részét, ha pedig az előző két eset együttesen áll fenn, akkor mindkét 
arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni;  

 az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell 
tüntetni;  

 elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre, 
amelyekben a magánszemély az ingatlant bármely jövedelemszerző tevékenységéhez 
használta, és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett 
jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított 
jövedelem) szerint, vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget, vagy 
értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (például támogatást) szerzett. 

 

A 10 százalékos költséghányad választása azt jelenti, hogy az önálló tevékenység bevételéből 
a jövedelem megállapításához a magánszemély a bevétel 10 százalékát vonja le költségként. 
Ebben az esetben a magánszemélynek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből 
származó bevételére - az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve 
- azonosan a 10 százalékos költséghányadot kell alkalmaznia.  

A 10 százalék költséghányad alkalmazásának időszakában a jövedelemszerző 
tevékenységéhez használt tárgyi eszközök (kivéve a személygépkocsit), nem anyagi javak 
erre az időszakra jutó értékcsökkenési leírását elszámoltnak kell tekinteni. Az említett 
időszakban minden évben a megelőző évekből fennmaradt összes elhatárolt veszteségből 
20-20 százalékot szintén elszámoltnak kell tekinteni.  

A kifizető által fizetett szállásdíjból az adóelőleget a kifizetőnek kell levonnia, bevallania és 
befizetnie. Ha a szállásdíjat magánszemély fizeti, a szállásadónak kell az önálló 
tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint megállapított adóelőleget 
negyedévenként a negyedévet követő hónap 12-ig az adóhatósághoz befizetnie és az adóév 
végén a személyi jövedelemadó-bevallásában kell bevallania.  

A magánszemélynek a negyedévre fizetendő adóelőleget úgy kell kiszámítania, hogy az 
adóév elejétől az adott negyedév végéig megállapított adóelőleg alapokat összesítenie kell. 
Az összesített adóelőleg alap után meg kell határozni a várható számított adót. A várható 
számított adót csökkenteni kell az adóévben korábban már megállapított adóelőleg 
összegével. Az előzőek szerint megállapított adóelőleget nem kell a magánszemélynek 
megfizetnie mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként az adott 
negyedévben a fizetendő összeg nem haladja meg a 10 ezer forintot.  

Az adó mértéke: az adóalap 16 százaléka.  

Tételes átalányadózást választhat az Szja törvény szerint fizetővendéglátó tevékenységet 
folytató magánszemély, ha tevékenysége megfelel a törvényben előírt feltételeknek.  



Adózási szempontból fizetővendéglátó tevékenységet folytatónak az a magánszemély 
minősül, aki nem egyéni vállalkozóként egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytat.  

A tételes átalányadózás választásának feltételei:  

 A szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
kormányrendelet szerint egyéb szálláshelynek minősüljön. Ez azt jelenti, hogy csak 
olyan saját tulajdonú vagy haszonélvezetű önálló épületben vagy annak lehatárolt 
részében (lakásban vagy üdülőben) történhet a szobakiadás, amely eredetileg nem 
kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesült, vagyis pl. lakásban, 
apartmanban, vagy olyan lakóházban, hétvégi házban, amely nem szálloda, panzió, 
kemping, üdülőház, vagy közösségi szálláshely.  

 A magánszemély a fizetővendéglátó tevékenységét csak egy saját tulajdonú vagy 
haszonélvezetű - az előzőek szerint egyéb szálláshelynek minősülő - lakásában vagy 
üdülőjében folytathatja.  

 A hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat 
lehet.  

 Ugyanannak a személynek (magánszemélynek vagy pl. utazási irodának) nyújtott 
szálláshely időtartama adóévenként a 90 napot ne haladja meg.  

 A választás feltétele az is, hogy a magánszemély a települési önkormányzatnál 
fizetővendéglátóként bejegyeztesse magát, és ennek tényét az erről szóló jegyzői 
igazolás kiadását követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentse.  

A magánszemély a tételes átalányadózás választását az adóhatóságnál történő 
bejelentkezéssel, vagy a személyi jövedelemadó bevallásában jelentheti be. Aki egyszer már 
bejelentette a választását, azt nem kell évenként megismételnie.  

A tételes átalányadó éves összege szobánként 32 ezer forint. Az éves adótételt akkor is meg 
kell fizetni, ha a tételes átalányadózást választó magánszemély a fizető-vendéglátó 
tevékenységét az adott év folyamán megszünteti. Tehát a tevékenység megszüntetése okán 
"időarányosítás" nem lehetséges. A tételes átalányadót egyenlő részletekben, a negyedévet 
követő hó 12. napjáig - ideértve az utolsó negyedévet is - kell megfizetni. A tevékenység 
megszüntetése esetén 15 napon belül esedékes a megfizetés.  

A tételes átalányadózás alkalmazása a magánszemélyt a jogszabály előírása szerinti 
bizonylat-kiállítási (pl. vendégkönyv vezetése), valamint adatszolgáltatási, számla-, vagy 
nyugtaadási kötelezettség alól nem mentesíti, továbbá a tevékenységgel kapcsolatos 
valamennyi bevételi és költségbizonylatot és egyéb üzleti iratot a személyi jövedelemadó-
törvényben foglalt szabályok szerint kell megőriznie.  

A tételes átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni, 
ideértve a korábban és a tételes átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök és 
nem anyagi javak beszerzési és előállítási értékének a tételes átalányadózás időszakára jutó 
értékcsökkenési leírását is az Szja törvény. 11. számú melléklet II. fejezete szerint. A tételes 
átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből a tételes 
átalányadózás időszakának minden évében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni. Ha 
a tételes átalányadózás választásakor a törvényben előírt feltétel bármelyike hiányzott, 



akkor az adót az önálló tevékenységre vonatkozó előírások szerint kell megállapítani. Ha a 
tételes átalányadózást egyébként jogszerűen választotta a magánszemély, de azt követően 
valamely feltételt vagy egyidejűleg több feltételt nem teljesít, a következő negyedév első 
napjától át kell térnie az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazására. Ekkor az 
adótételnek a megelőző negyedévvel (negyedévekkel) arányos részét kell csak megfizetnie.  

Annak a magánszemélynek, aki az adóévben a fizető-vendéglátó tevékenységére tételes 
átalányadózást választott, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást kell 
beadnia.  

 

Egészségügyi hozzájárulás 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVII. (Eho) törvény 3. § (1) bekezdése 
alapján az egyéb szálláshely-szolgáltató esetében (a tételes átalányadót választók 
kivételével) az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelmet az első forinttól 27 százalék 
egészségügyi hozzájárulás terheli.  

Az Eho törvény 4. § (4) bekezdése alapján a fizetővendéglátóként tételes átalányadózást 
választó magánszemély által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a 
tételes átalányadó 20 százaléka.  

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

A magánszemélynek egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha tevékenységét nem 
egyéni vállalkozóként végzi, hanem mint "adószámos magánszemély", és nem rendelkezik 
egyéb biztosítást megalapozó jogviszonnyal (például munkaviszonnyal), illetve egyéb 
ellátással (például nyugdíjjal).  

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2013. január 1-jétől havi 6600 forint, napi 220 
forint.  

 

Általános forgalmi adó  

Az ingatlan nem általános lakhatási célú, hanem turisztikai, idegenforgalmi célú hasznosítása, 
függetlenül annak időtartamától és a szolgáltatások jegyzéke szerinti besorolásától az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (Áfa) törvény alkalmazásában kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatásnak minősül.  

Az Áfa-törvény 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerint mentes az adó alól az ingatlan 
(ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása. Ez a rendelkezés azonban a kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatás nyújtására szolgáló bérbeadásra nem alkalmazható, vagyis az egyéb 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység áfa-köteles [Áfa törvény 86. § (2) bekezdés a) pont].  



Az Áfa-törvény 188. §-ának (1) bekezdése alapján az adóköteles tevékenységre évi 5 millió 
forintig alanyi mentesség választható.  

 

Kiküldetés adózása 

Az Szja törvény 7. § (1) bekezdés g) pontja alapján nem minősül bevételnek a 
magánszemélynek adott olyan összeg (utalvány értéke) – ideértve hivatali, üzleti utazás 
esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára 
szolgáló összeget is –, amellyel szemben a magánszemély a juttató (munkáltató, kifizető) 
részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy – ha a kiadást a magánszemély 
előlegezi meg – ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a 
magánszemélynek megtéríti. Ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások 
esetén, amelyeket az Szja-tv. nem ismer el a magánszemélynél költségnek. 

Mint látható, lehetőség van arra is, hogy előleget adjon a juttató a magánszemélynek 
elszámolási kötelezettség mellett, melyre a jogszabályban maghatározott határidőig kell sort 
keríteni. 

 

Elszámolás az ellátmánnyal 

Jellemző eset, hogy a magánszemély ellátmányt vesz fel a kiküldetés kezdetén, amellyel 
elszámolási kötelezettsége van a hazaérkezést követően. Az előlegként kifizetett összeggel a 
kiküldöttnek el kell számolnia záros határidőn belül, egyébként szóba jön a 
kamatkedvezményből származó jövedelem megállapítása. 

Nem kell a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adót a kifizetőnek 
megállapítania az Szja-tv. 72. §-a alapján 

 kizárólag a kifizető tevékenységéhez szükséges kifizetésekre 30 napot meg nem 
haladó időtartamra kapott előleg után, 

 a külföldi kiküldetésre tekintettel adott előleg után, feltéve, hogy annak a kifizetővel 
való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik. 

Az Szja-tv. 7. § (1) bek. q) pontjában foglaltak szerint nem minősül bevételnek a hivatali, 
üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértéke, ideértve a szokásosan a jegy árában 
felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás 
ellenértéke, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés 
ellenértékét is. 

Gyakori kérdés, hogy kiküldetés esetén elég-e leadni a jegyeket, vagy a munkáltató, kifizető 
nevére szóló számla ellenében történhet-e csak az elszámolás? Az Szja törvény nem írja elő, 
hogy csak számla ellenében lehetne elszámolni, de például a munkáltató, kifizető belső 
szabályzata tartalmazhat ilyen feltételt. 
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Ha a kiküldő által biztosított személygépkocsit használja a magánszemély, a felmerülő 
költségeket a kiküldő a rá vonatkozó rendelkezések szerint számolhatja el. 

Az Mt. 105. § (8) bekezdésének további ide vonatkozó rendelkezése szerint kiküldetés esetén 
a jogszabály alapján járó költségtérítésen túl a munkáltató köteles a munkavállaló számára 
megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket. Ha tehát a 
magánszemély a saját tulajdonában lévő, vagy általa bérelt, szívességi használatba kapott 
személygépkocsit használja a kiküldetés során, akkor a kiküldő ugyancsak köteles a 
magánszemélynek a felmerült kiadásokat megtéríteni az Szja-tv. rendelkezése szerint. Ez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a feladatát személyszállítási szolgáltatás igénybevételével 
(taxival) oldja meg a magánszemély. 

 

Az utazási költségek megtérítése kiküldetési rendelvény alapján 

Az utazással kapcsolatos költségtérítés egyik alapbizonylata lehet a kiküldetési rendelvény. A 
saját tulajdonban lévő személygépkocsi esetében, ideértve a zártvégű pénzügyi lízingbe vett 
személygépkocsit is (ebből a szempontból a házastárs tulajdonában lévő vagy általa zárt 
végű pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi is sajátnak minősül) megfelelő – és adózás 
szempontjából előnyös – a kiküldetési rendelvény alkalmazása, mely az Szja-tv. értelmező 
rendelkezése szerint (3. § 83. pont) a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely 
tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, 
típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, 
időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint e 
költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, 
üzemanyagár stb.). 

Amennyiben kiküldetési rendelvény alapján történik az utazással kapcsolatos költségek 
bizonylatolása, akkor az Szja-tv. 7.§ (1) bek. r) pontja alapján nem minősül bevételnek a 
kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített 
kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeg, feltéve 
hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül 
elszámolható mértéket (Szja-tv. 3. sz. melléklet II/6. pont). Igazolás nélkül elszámolt 
mértéknek saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi esetén a norma szerinti 
üzemanyag-mennyiség és az állami adóhatóság (NAV) által az adott hónapra közzétett 
üzemanyagár figyelembevételével megállapított üzemanyagköltség és minden más kiadás 
tekintetében kilométerenként 9 forint általános személygépkocsi-normaköltség minősül. 

Fontos megemlíteni, hogy a kiküldetési rendelvény akkor is alkalmazható, ha munkajogi 
értelemben nem valósul meg a kiküldetés (például a magánszemély Budapest területén 
karbantartó és saját személygépkocsival jár a megadott címekre). Ez azzal is jár, hogy ilyen 
esetben nem jár napidíj a dolgozónak, mivel közigazgatási határon belül valósul meg a 
munkavégzés. 

Gyakori kérdés, hogy a kiküldetési rendelvényt milyen gyakorisággal kell kiállítani. Erről nincs 
rendelkezés, így ezt a kifizető dönti el. Előfordulhat, hogy olyan a munkaköre valakinek, hogy 
több alkalommal megy hetente, havonta a munkahelyétől eltérő településre. Ilyen esetben 
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akár hetente, havonta, vagy 10 naponként – belső számviteli szabályzatra is figyelemmel – 
kell a rendelvényt kiállítani. Amennyiben valakinek a munkaköréből adódik, hogy hivatali, 
üzleti úton van, akkor nem kell minden egyes út előtt elrendelnie a munkáltatónak a 
kiküldetést, elég, ha azt a munkaszerződésben rögzítik. 

A kiküldetési rendelvényt mint számviteli bizonylatot sorszámmal kell ellátni, ami egyben 
mutatja a szervezeten belüli utat és segíti az eligazodást. Amennyiben az összeg kifizetése 
nem pénztárbizonylaton (a sorszámozott kiküldetési rendelvény csatolásával) történik, 
hanem annak kizárólagos bizonylata a kiküldetési rendelvény, kötelező a szigorú számadás 
alá vont nyomtatvány vagy ilyen célra készített számítógépes program használata. 

A gazdálkodó szervezet a számviteli politikájában, illetve a pénzkezelési szabályzatában 
köteles rögzíteni a sorszámozott bizonylat útját, az elszámolás módját, szabályait, vagy 
dönthet a szigorú számadás alá vont rendelvény használatáról és annak feltételeiről. 

A kiküldetési rendelvényre vonatkozó rendelkezések nem tiltják meg más nyomtatványok 
használatát, azonban bármely nyomtatvány felhasználásával is történik a költségtérítés 
kifizetése, csak akkor lehet az adóalap megállapításánál figyelmen kívül hagyni az ilyen 
kifizetést (bevételnek nem minősülő összegnek tekintve a kifizetett összeget), ha a 
nyomtatvány tartalma megfelel a törvényben meghatározott részletezettségnek. 

Az üzemanyag-felhasználás költségét üzleti (hivatalos) célból megtett kilométerek alapján a 
60/1992. (IV. 2.) kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normák 
figyelembevételével lehet megtéríteni és elszámolni. A kormányrendelet egyrészt 
gépkocsitípusonként, másrészt a gépkocsi lökettérfogata szerint határozza meg a fogyasztási 
normát. A magánszemély választhat a kétféle fogyasztási norma közül. Egy negyedéven belül 
azonban csak az egyik használható. A 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése 
szerint a gépkocsik alapnormája egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalányként is 
meghatározható. 

Fontos megjegyezni, hogy a hengerűrtartalom szerinti norma általában előnyösebb, ha nincs 
mód korrekciós szorzók figyelembevételére. A kifizetőnek belső szabályzatában célszerű azt 
is rögzítenie, hogy a magánszemélyek részére az üzemanyag-fogyasztási normát melyik 
módszerrel téríti meg. 

Abban az esetben, ha a munkáltató a bevételnek nem számító összegnél többet fizet a 
magánszemélynek, akkor – a magánszemély választása szerint – a felettes részt bérnek kell 
tekinteni, vagy a kapott összeggel szemben költséget számolhat el. Ez utóbbi esetben a 
költségelszámolásra ugyanazokat az elszámolási és nyilvántartási szabályokat 
(útnyilvántartást kell vezetni) kell alkalmaznia, mint az egyéb költségtérítésekre. 

A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek – 
a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával – kell megőriznie.
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TÁRSASÁGI ADÓ  
 

 

A bejelentett immateriális jószág fogalmának bővülése  

A bejelentett immateriális jószág fogalma alá tartozó, adózó által előállított immateriális 
jószágok értékesítésének nyeresége – az adózó által egyéb módon megszerzett immateriális 
jószágokra vonatkozó eddigi kedvezményhez hasonlóan – a törvény módosítása szerint 
adómentességet élvez. A módosítás azokat az adózókat kedvezményezi elsősorban, amelyek 
kutatás-fejlesztési tevékenységük során szellemi terméket állítanak elő.  

A módosítás további feltételt fogalmaz meg a bejelentett immateriális jószág értékesítésére, 
nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetésére tekintettel történő adóalap-csökkentés 
kapcsán. Az új szabály szerint az adózó többek között akkor élhet az adóalap-csökkentéssel, 
ha a bejelentés adóévét megelőző adóévben az immateriális jószág értékesítéséből, 
kivezetéséből származó eredménynek (az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást 
meghaladó része) az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az 
adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével az adózó nem csökkentette 
az adózás előtti eredményét. 

 

 Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmának módosítása  

A törvény módosítása értelmében, amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől 
függően több társasági adó-mértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek kell elérnie a 10 
százalékot. A rendelkezés kedvező hatása elsősorban Magyarország Európai Uniós, illetve 
egyéb nemzetközi szervezetekben (például OECD) fennálló tagságából származó 
kötelezettségeinek teljesítése szempontjából lényeges, mivel elősegíti, hogy a társaságok 
megszerzett bevételeik után megfelelő mértékkel adózzanak.  

Emellett változást jelent, hogy a jövőben – az egyéb feltételektől eltérően – a tényleges 
tulajdonosra vonatkozó feltétel fennállását nem az adózó köteles bizonyítani.  

 

Szabad vállalkozási zóna  
 
A társasági adó törvény fogalmainak köre kiegészült a szabad vállalkozási zónával. Az adózók 
2013-tól fejlesztési adókedvezményt vehetnek igénybe a szabad vállalkozási zónában 
megvalósított beruházásra tekintettel.  
 



A szabad vállalkozási zóna a térség fejlődése érdekében a kormány által kijelölt, térségi 
gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi 
határokkal lehatárolt, illetve a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. 
  
 

Tagi kölcsönnel való visszaélések korlátozása  

 
2013-tól a jövedelemminimum meghatározása során az összes bevételt növeli a tagi 
kölcsönök adóévi napi átlagos állománya és a megelőző év utolsó napján kimutatott, taggal 
szemben fennálló kötelezettségek különbözetének ötven százaléka. A módosítás célja a tagi 
kölcsönök nyújtásának átláthatóbbá tétele, a tagi kölcsönökkel kapcsolatban tapasztalt 
visszaélések visszaszorítása és az adómorál javítása.  
 
 

Üzleti vagy cégérték kivezetésével kapcsolatos szabályok  
 
A társasági adóról szóló törvény korábbi rendelkezései nem szabályozták a bejelentett 
részesedéshez kapcsolódó üzleti vagy cégérték kivezetésével kapcsolatos adózási 
következményeket. 2013-tól egyértelművé vált, hogy az üzleti vagy cégérték kivezetése 
esetében a bejelentett részesedés árfolyamnyereségét (apport esetében rendkívüli 
nyereségét) csökkenteni, árfolyamveszteségét (apport esetében rendkívüli nyereségét) pedig 
növelni kell az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással. 
  
 

Elhatárolt veszteség átalakulás, felvásárlás esetén 
 
Korábban átalakulás, illetve cégvásárlás esetén a jogutód abban az esetben volt jogosult az 
átvett elhatárolt veszteség felhasználására (egyéb feltétel teljesülése mellett), ha az 
átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott tevékenységből bevételt, 
árbevételt szerzett.  
 
2013-tól nincs ilyen feltétel, ha a cég az átalakulást követő két adóéven belül jogutód nélkül 
megszűnik. Ez a módosítás azon adózók esetében kedvező, amelyek az átalakulást követően 
a jogutód nélküli megszűnés mellett döntenek, vagyis a módosítás alapján nem kell 
fenntartani a működést pusztán az elhatárolt veszteség felhasználására vonatkozó feltétel 
teljesítése érdekében. Ilyen módon a szabályozás elősegíti mind a vállalkozás szabadsága, 
mind a szerződéses szabadság elvének teljesülését is. A rendelkezés azt is kimondja, hogy 
kiválás esetén a kiváló társaság mellett a fennmaradó adózónak is szükséges az elhatárolt 
veszteség felhasználására vonatkozó feltételeket teljesíteni.  
 
 

Elhatárolt veszteség csőd- és felszámolási egyezség esetén  
 
A 2012. január 1-jét követően jóváhagyott csődegyezségek, felszámolási egyezségek 
esetében is alkalmazni lehet azt a szabályt, amely szerint az egyezségre tekintettel rendkívüli 
bevételként elszámolt elengedett kötelezettség felét pótlólagosan figyelembe vehetik az 
adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolandó összeg meghatározása során. Így a 



tevékenységét továbbfolytató adózónak az egyezséggel összefüggésben nem keletkezik 
társasági adófizetési kötelezettsége, ha egyébként elhatárolt veszteséggel rendelkezik.  
 
 

Fejlesztési adókedvezmény igénybevétele  
 
Az adózónak be kell jelentenie a fejlesztési adókedvezmény igénybevételét megalapozó 
beruházás befejezésének időpontját az adópolitikáért felelős miniszternek. Az érintett 
adózók számára ezen előírás új adminisztrációs terhet nem jelent, ugyanakkor elősegíti az 
állami adóhatóság ellenőrzéseinek hatékonyságát.  
A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének átláthatóságát és a hatóságok közötti 
kommunikációt javítja az is, hogy a jövőben az adópolitikáért felelős miniszter tájékoztatja az 
állami adóhatóságot a nyilvántartásba vett fejlesztési adókedvezményekről.  2013-tól a 
társasági adóban a fejlesztési adókedvezmény beruházási jogcímeinek köre kiegészült a 
szabad vállalkozási zónák területén megvalósított beruházások, illetve az energiahatékony 
beruházások után igénybe vehető adókedvezménnyel. A módosítás továbbá előírja, hogy 
amennyiben az adózó jogerős határozatban megállapított környezetvédelmi bírságot kap a 
beruházás üzembe helyezését követő öt év során, akkor a fejlesztési adókedvezményt abban 
az adóévben nem veheti igénybe, amikor a határozat jogerőssé válik.  
 
 

Előadó-művészeti szervezetek támogatóinak járó adókedvezmény 
 
A nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadó-művészeti 
szervezet jegybevételének 80%-áig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe.  
 
 

Korábban kötött tartós adományozási szerződés 
 
A civilszervezetekre vonatkozó joganyag 2011. évi módosítása miatt a korábban kötött tartós 
adományozási szerződések esetében nem lehetett adókedvezményt érvényesíteni. A 
jogszabályváltozás értelmében az adózás előtti eredmény csökkentésének lehetőségével 
azon szervezetek is élhetnek, amelyek a fent említett módosítást megelőzően kötöttek 
tartós adományozási szerződést.  
 
 

Nem realizált árfolyamnyereség  
 
A módosítás pontosítja, hogy a hosszú lejáratú kötelezettség kapcsán a nem realizált 
árfolyam-különbözetnek az adóhatása a könyvekből történő kikerülés adóévében keletkezik, 
vagyis az árfolyam-különbözet tényleges realizálásakor szükséges módosítani az adóalapot.  
 
 

Kutatás-fejlesztési tevékenység 
 



2013. január 1-jétől a felsőoktatási intézményekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, 
valamint az általuk vagy közösen alapított kutatóintézetekkel, kutatóhelyekkel kötött 
megállapodások mellett a központi költségvetési szervként működő kutatóintézettel, 
valamint a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság 
formájában működő kutatóintézettel kötött írásbeli megállapodás alapján közösen végzett 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés is feljogosítja arra az adózót, hogy a 
saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységre tekintettel elszámolható 
adókedvezmény háromszorosát érvényesítse, legfeljebb 50 millió forintig. 



 


