
A főállású kisadózó szolgálati ideje 2020. július 1-től  

Az arányos szolgálati idő számítást a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 39. § (2) bekezdése értelmében, a főállású kisadózó 

nyugdíjának kiszámítása során is alkalmazni kell, ha az ellátási alap nem éri el a minimálbér 

összegét. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a 

nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának, és a nyugellátás 

összegének kiszámításához figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja. 

A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a főállású 

kisadózói jogviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni, ezzel szemben a nyugellátás 

összegének számításához – a minimálbérnél alacsonyabb ellátási alap következtében – a teljes 

szolgálati időnek csak arányos része vehető figyelembe. 

A főállású kisadózó esetében tehát a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a biztosítási idő 

aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkor érvényes minimálbér 

arányával: 

  minimálbér 

figyelembe vehető 

kereset havi 50 000 

forint összegű tételes 

adó megfizetése 

esetén 

figyelembe vehető 

kereset magasabb, 

havi 75 000 forint, 

összegű tételes adó 

megfizetése esetén 

2016. január 1-től 111.000.- 81.300.- 136.250.- 

2017. január 1-től 127.500.- 90.000.- 150.000.- 

2018. január 1-től 138.000.- 94.400.- 158.400.- 

2019. január 1-től 149.000.- 94.400.- 158.400.- 

2019. július 1-től 149.000.- 98.100.- 164.000.- 

2020. január 1-től 161.000.- 98.100.- 164.000.- 

2020. július 1-től 161.000.- 102.000.- 170.000.- 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót 

fizet, az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni, azaz a nyugdíj mértéke 

szempontjából is a teljes időtartam szolgálati időként figyelembe vehető lesz. 

A számításnál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a 

biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme. 

Jogszabályok: 

1997. évi LXXXI. törvény 

2012. évi CXLVII. törvény 

 



A főállású kisadózó társadalombiztosítása 2020. július 1-től  

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 

törvény (továbbiakban: Katv.) értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adóalanya: 

 az egyéni vállalkozó, 

 az egyéni cég, 

 a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, 

 a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, 

 az ügyvédi iroda. 

A kisadózó vállalkozás 

 a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint 

 a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. 

A kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű – 

minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint – tételes adót fizet. 

Nem kell megfizetni a kisadózó után az adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek 

egészében a kisadózó 

 táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, 

gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 

támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, 

 katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, 

 fogvatartott, 

 egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, 

 a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen 

kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. 

A Katv. 10. § (1) bekezdése szerint a főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt 

biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) és a foglalkoztatás elősegítéséről 

és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi 

ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja  2020. július 1-jétől 

102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint. 

Főállású kisadózó a Katv. 2. § 8. pontja értelmében: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a 

tárgyhó egészében az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

 legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 

órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban 

előírt munkaidőt össze kell számítani, 

 a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, 

 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül, 

 a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban 

biztosítottnak minősül, 



 olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény 32–33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs 

ellátásban részesül, 

 rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű, 

 a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet 

folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más 

kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll, 

 a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási 

intézményben,  az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- 

vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat 

tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek 

megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy 25. életévének betöltéséig ide tartozik a 

tanulmányait szüneteltető kisadózó is. 

A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, 

társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez. 

Jogszabályok: 

2019. évi CXXII. törvény 

2012. évi CXLVII. törvény 


