
Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint egyéb indokkal adómentesek  az alábbiak: 

 

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; 

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; 

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; 

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, 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 

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 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; 



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) 

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. 

 


