
 

Adóváltozás 

1995. évi CXVII. tv. 29/F§ 

 

A személyi jövedelemadózás (szja): január első napjától kezdődően a 25. 
életévüket be nem töltött fiatalok jövedelme után az előző júliusi bruttó 
átlagkereset (2021. júliusban 433,7 ezer forint) szintjéig nem kell szja-t fizetni. 

Az egyéni vállalkozóknak jövőre jobban megéri átalányadózást választani, mivel a 
bevételi értékhatár az eddigi általános 15 millió forin(tról a mindenkori éves minimálbér 
tízszereséig (ez jövőre 20 millió forint) emelkedik.  

Februárban a gyermeket nevelő családok visszakapják a befizetett szja-t, 809 
ezer forintig.  

Fontos tudni, hogy egy januári kormányrendelet szerint ezt az összeget nem 
lehet végrehajtás alá vonni.  

 

Hogyan nőnek a keresetek? 

703/2021. (XII. 15.) Kormányrendelet 

 

Januártól a havi bruttó minimálbér összege 200 ezer forint, a garantált 
bérminimum pedig 260 ezer forint lesz.  

 

Nyugdíj 

1997. évi LXXXI. tv. 18.§; 54-56.§; 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet 

 

Elérte utolsó szakaszát a nyugdíjasoknál a korhatáremelés. Az öregségi nyugdíjba 
vonulás korhatára 2014 óta, 62 évről, sávosan emelkedett. Idén az 1957-ben 
születettek mehetnek nyugdíjba. 

Bár 2022-ben továbbra is 28 500 forint marad az öregségi nyugdíjminimum, az 
árvaellátás minimális összege 50 ezer forintra nő, míg az általános 
nyugdíjemelés  5 % lesz. 

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/fiatalok-25-ev-alatti-szja-mentesseg-niveus-fischer.721648.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/minimalber-garantalt-berminimum-2022.739565.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/januartol-emelkedik-a-nyugdijkorhatar-magyarorszagon.738623.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-nyugdijas-emeles-2022-kozlony.741894.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-nyugdijas-emeles-2022-kozlony.741894.html


 

Tovább változik a Szép-kártya 

1995. évi CXVII. tv. 70.§ (8) 

 

Idén a Széchenyi pihenő (Szép) kártya éves rekreációs kerete újra 450 ezer forint 
lesz valamennyi munkáltatónál, költségvetési szervnél egységesen.  

 

Több út is fizetőssé válik januártól 

Holnaptól díjkötelessé válik több magyarországi autópálya-szakasz az e-matrica 
rendszerben.  

Az e-matricák ára 4,9 százalékkal emelkedik. 

 

Kezdődik a kamatstop 

782/2021. (XII. 24.) Kormányrendelet; 1/2022. (I. 3.) MK rendelet 

 

Január 1-től hatályos a fél évre szóló kamatstop.  

Azokra az adósokra vonatkozik, akik változó kamatozású jelzáloghitelben ülnek, és 
akiknek a törlesztőrészlete növekedett, vagy a következő hónapokban növekedni 
fog.  Január 1-jét követően azon változó kamatozású lakáshitelek kamata fog 
módosulni, amelyeknél a kölcsönre éppen érvényes referencia kamat 
meghaladja az október 27-ei értéket. 

 

Vége a lejárt okmányok korszakának 

500/2020. (XI. 13.) Kormányrendelet 

 

Nem várhatnak tovább azok, akik lejárt személyivel, műszaki vizsgával, jogosítvánnyal 
jártak eddig. Január 1-től ugyanis hatályát veszti  az okmányokról és ügyintézésről 
szóló kormányrendelet, amely szerint a veszélyhelyzet (2022. 06. 01.) után 60 napig 

https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/e-matrica-nusz-autopalya.742900.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/e-matrica-autopalya-utdij-dragulas-nusz.739486.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/mnb-kamatstop-fejlemenyek-torlesztoreszlet-emelkedes-hitel-lakashitel-jelzalog-bank.743146.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/okmany-lejarat-muszaki-vizsga-szemelyi-jogositvany-forgalmi-engedely-igazolvany-veszelyhelyzet.743067.html


érvényesek a papírok. 2022. június 30-ig mindenkinek meg kell hosszabbíttatnia 
a lejárt okmányait, műszaki vizsgáját. 

 

Gyorsabb és egyszerűbb lesz az ügyintézés 

CXIX tv. 

 

Január elsejétől gyorsabb és egyszerűbb lesz az adatváltoztatásokkal 
kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása az adatváltozás-kezelési 
szolgáltatás bevezetésével: a lakossági ügyfelek kezdeményezhetik, hogy 
okmányadataik változtatásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük 
szerződésben álló közművek és cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. Ezentúl 
elég lesz egyszer bejelenteni a kormányhivatalnak, és az állampolgárok 
felhatalmazása alapján a szerződött szolgáltatónál elvégzik a munkát az 
emberek helyett. 

 

Változás jön a patikákban 

2006. évi XCVIII. tv. 74/A§ 

 

Egy decemberben elfogadott törvénymódosítás nyomán 01. 01-től  csak 
gyógyszerészek vagy szakasszisztensek szállíthatják ki a vény nélküli, neten 
megrendelt gyógyszereket. Fontos, hogy a rendelet csak a gyógyszerekre 
vonatkozik.  

 

Módosulnak a lakástámogatások feltételei 

16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 

 

Amennyiben a család építkezik vagy bővíti otthonát, akár második alkalommal is 
igényelhetik a CSOK-ot, ha a munkálatok során úgy döntenek, újabb gyereket 
vállalnak vagy már éppen útban van a baba. Ebben az esetben a szülők a 
különbözetet kérhetik, annak alapján módosítva a szerződést is – rendelkezik az új 
jogszabály.  

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/2022-patika-keszlet-gyogyszer.743072.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/2022-patika-keszlet-gyogyszer.743072.html


További változás még, hogy megelőlegező CSOK igénylésére csak abban az 
esetben lesz lehetőség 2022 januárjától, ha a korábbi szerződésben foglalt 
gyermekvállalás már teljesült, vagy ha nem sikerült eleget tenni a kötelezettségnek, 
akkor visszafizették az amiatt felmerülő büntetést. 

 

Babakötvény 

2005. évi CLXXIV. tv. 

 

A fiatalok Start-számlájára (babakötvény) történő befizetések után adott éves állami 
támogatás 6 ezerről 12 ezer forintra nő, illetve 12 ezerről 24 ezer forintra 
emelkedik a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a nevelésbe vett 
gyermekeknek járó támogatás, amennyiben Kincstári Start-értékpapírszámlával 
rendelkeznek.  

 

Drágulhat az iskolai menza 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

 

Egészségesebb, jobb minőségű lesz 2022. januártól az iskolai menza, és a 
szolgáltatóknak több magyar alapanyagot kell felhasználniuk.  

 

Árstopp 

6/2022. (II. 14.) Kormányrendelet  

 

A kormány arról döntött, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. 

Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet 

magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál.  

 

Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart. 

 

 

 

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/babakotveny-allam-tamogatas-tallai-andras.741557.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/menza-dragulas-ebed-diak.735978.html


Hatósági áras termékek:  

- kristálycukor 

- búza finomliszt 

- napraforgó étolaj 

- sertéscomb 

- csirkemell, csirkefarhát 

- tehéntej (2.8%) 

 

Népszavazás 

Népszavazás is lesz az ápr. 3-i országgyűlési választásokkor a gyerekeinket 

alapvetően érintő 4 kérdésről.  

 

A népszavazás kérdései: 

1 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató 
foglalkozást tartsanak? 

2 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek? 

3 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? 

4 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását 
bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

 

Oltási igazolványok érvényessége 

60/2021. (II. 12.) Kormányrendelet 

 

Február 15-től  csak akkor rendelkezik „érvényes védettséggel”, ha: 

1. 3 (vagy 2 egydózisú) oltása van > „korlátlan ideig”  
2. 2 (vagy 1 egydózisú) oltása van > 2. ( v. első 1 dózisú) oltástól számított 6 

hónapig  



3. 18 év alatti 2 oltással (vagy 1 egydózisú) > a 18. születésnapjáig  
4. a 2. (v első egydózisú) oltás beadása után, 6 hónapon belül EESZT-ben 

nyilvántartott teszt szerint koronavírussal megfertőződött > a teszt napjától 6 
hónapig  

5. 2 (vagy 1 egydózisú) oltással rendelkezik és 2021 október 14-2022 február 14 
közötti dátumú, az EESZT-ben nyilvántartott teszt szerint koronavírussal 
megfertőződött > a teszt napjától 6 hónapig  

 

 

 


