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A CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNYR ŐL 

 
VARGA ZOLTÁN∗ 

 
A társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló, a járulékfizetési kötelezettséget meghatározó 
szabályok között a legfontosabb ez évi változás, hogy 2014. január 1-jétől bevezetésre került a családi 
járulékkedvezmény1 érvényesíthetőségének lehetősége azokban az esetekben, ahol a megszerzett jö-
vedelem nem teszi lehetővé a családi kedvezmény nyújtotta lehetőségek teljes kihasználását. A családi 
járulékkedvezményre vonatkozó szabályok szerves egységet alkotnak a családi kedvezmény szabá-
lyaival, de a biztosítási kötelezettséget és az ezzel összefüggő járulékfizetési kötelezettséget meghatá-
rozó speciális jogszabályi rendelkezések a járulékkedvezmény érvényesítésének lehetőségét is meg-
határozzák. Fontos megjegyezni, hogy a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a bizto-
sított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Jelen cikk az e tör-
vény által bevezetett családi járulékkedvezmény szabályairól nyújt rövid áttekintést. 
Kulcsszavak: családi járulékkedvezmény, járulék, járulékkedvezmény. 
 
This article submits the new rules of the family affix preferences in details. The new rules of the act 
LXXX of 1997 on the eligibility for social security benefits and private pensions and the funding for 
these services are in force from the 1 January 2014. These rules are in connection with the family tax 
preferences, which are in the act CXVII of 1995 about the personal income tax. The first part of the 
article deals with the conditions of the family tax preferences. The second part analyses the new rules 
in details.  
Keywords: family affix preferences, affix, affix preferences. 
 
A családi kedvezmény meghatározása 
 
A családi járulékkedvezmény meghatározásához fontos annak tisztázása, hogy mi is az a 
családi adókedvezmény, amelynek a szabályait gyakorlatilag kiegészíti ezen új szabályozás. 

Ami változatlanul továbbra is érvényes, hogy családi kedvezményre jogosult a Személyi 
jövedelemadóról szóló törvény2 szerint: 

− az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre 
tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt,  
− aki a családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott gyámként vagy 
− vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt 

vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt 
álló gyermekre (személyre) tekintettel, 

− szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (sze-
mélyre) tekintettel kapja,3  
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1 Az Országgyűlés a 2013. évi CC. törvény 197. §-ával 2014. január 1-i hatállyal kiegészítette a társa-
dalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló törvényt (Tbj.-t) a 24/A., a 24/B. és a 24/C. §-okkal.  
2 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. (A továbbiakban Szja-törvény.) 
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− továbbá 
− a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa;4 
− a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);5 
− a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.6 

Kedvezményezett eltartott7 (aki után a kedvezmény jár): 
− az, aki esetében a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra való 

jogosultság áll fenn, 
− a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), 
− az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, 
− a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. 

Eltartott8: 
− az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá 
− azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi 

pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek (vagyis, akik 
után a kedvezmény nem jár, de akiket a kedvezményezett eltartottak után érvénye-
síthető mérték meghatározásánál figyelembe kell venni). 

Az utóbbiak körébe az a kedvezményezett, eltartottnak nem minősülő személy tartozik, 
aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szak-
képzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan kép-
zésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 

 Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegnek – minden 
egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembevételé-
vel – két mértéke van. 
A levonható összeg fejenként és havonta 62 500 forint9, amely 

• egy vagy kettő kedvezményezett eltartott esetén havi 10-10 ezer forint, 
• egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott esetén havonta 62 500 forint, amely 

havi 10 ezer forint adókedvezményt jelent. 
A levonható összeg fejenként és havonta 206 250 forint10, amely 

• három és minden további kedvezményezett eltartott esetén havi 33-33 ezer forint, il-
letve 

• legalább három (vagy több) eltartott, azon belül legalább egy (vagy több) kedvez-
ményezett eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként havi 33-33 ezer forint 
adókedvezményt jelent. 

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető 
igénybe, de azt együttesen, közösen, illetve az adóbevallásban (munkáltatói adó-
megállapításban) megosztva is lehet érvényesíteni.11 

A jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe a kedvezményt, amely számára jo-
gosultsági  hónapnak  minősül. Több jogosult  esetén  az adott jogosultsági hónap után  járó  

                                                                                                                                                    
3 Szja-törvény 29/A. § (3) a) 
4 Szja-törvény 29/A. § (3) b) 
5 Szja-törvény 29/A. § (3) c) 
6 Szja-törvény 29/A. § (3) d) 
7 Szja-törvény 29/A. § (4) a) 
8 Szja-törvény 29/A. § (3) a) 
9 Szja-törvény 29/A. § (2) a) 
10 Szja-törvény 29/A. § (2) b) 
11 Szja-törvény 29/B. § (1) 
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kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik. A jogosult az őt megillető családi 
kedvezményt – adóbevallásban, munkáltatói adó-megállapításban – megoszthatja a vele 
közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával (ideértve különösen a ne-
velőszülő házastársát), élettársával.12  

A közös igénybevétel (már az adóelőleg-megállapításnál is) tehát csak akkor jöhet szó-
ba, ha az együttes igénybevétel ugyanazon kedvezményezett eltartott után a családi ked-
vezményre jogosult személyek között történik. A megosztás pedig azt jelenti, hogy a jogo-
sult az őt megillető kedvezményt jogosultnak nem minősülő más magánszeméllyel együtt 
megosztva érvényesíti. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy az olyan jogosultsági hó-
napokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élet-
társa a gyermeket nevelő egyedülállók családi pótlékát igénybe vette, a megosztás nem al-
kalmazható.13 

A családi kedvezményre való jogosultság gyakran egybeesik a családi pótlékra való jo-
gosultsággal. Ez a következőket jelenti: 

− Házastársak esetében a közös háztartásban nevelt közös és nem közös gyermekek 
után járó családi pótlék tekintetében mindkét fél jogosultnak minősül, így a családi 
kedvezményre való jogosultság is mindkét felet megilleti.14  

− A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági já-
radékban részesülő magánszemély esetében az említett személy és a vele közös ház-
tartásban élő magánszemélyek közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosult-
nak. 

− Magzat esetében a várandós nő és – tényleges apaságától függetlenül – a vele közös 
háztartásban élő törvényes házastársa (tehát az élettárs apa nem) minősül jogosult-
nak. 

A házastársak mindegyikének jogosultsága alapján a közös igénybevétel és a megosztás 
ugyanazt jelenti, továbbá a kedvezmény mértéke mindkét fél szempontjából azonos. 
Ugyanez a helyzet az élettársak esetében is, ha kizárólag közös gyermekeik vannak (a mag-
zat kivételével). 

Az élettárs a másik féllel nem közös gyermekek tekintetében nem jogosult családi pót-
lékra, ebből következően a családi kedvezményre és annak közös igénybevételére csak a 
saját és közös gyermekeik után jogosult. Emiatt az élettársak esetében az eltartottak száma, 
illetve a kedvezmény mértéke is különböző lehet, továbbá ők a nem közös gyermek után 
járó kedvezményt csak az adóbevallásukban/munkáltatói adó-megállapításukban oszthatják 
meg, közös igénybevételre tehát nem jogosultak. Ez házastársak esetében is előfordulhat 
akkor, ha valamelyikük nevelőszülőként nevelt gyermek után jogosult a családi kedvez-
ményre. 

A kismamáknak fontos arra figyelniük, hogy ha a várandósság felismerése az adóévi 
adó megállapítását követően történik, a várandósság időszakának a bevallott jövedelem 
adóévére eső jogosultsági hónapjai alapján járó családi kedvezményt az elévülési időn belül 
önellenőrzéssel15 lehet érvényesíteni.16  

                                                           
12 Ez a lehetőség arra az esetre is vonatkozik, amikor a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán 
nem tudja érvényesíteni. 
13 Szja-törvény 29/B. § (1b) 
14 Kivételként kell megemlíteni, hogy a nevelőszülőként nevelt gyermek után a házastárs nem  
jogosult. 
15 Szja-törvény 29/B. § (3) 
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A családi kedvezmény érvényesítése egyebekben is a jogosult magánszemély(ek) nyi-

latkozata alapján történik. Több jogosult esetén (akkor is, ha nem osztják meg) az érintett 
magánszemélyeknek közös nyilatkozatot kell tenniük, amelynek a jogosultság (magzat ese-
tében a várandósság) tényének közlése mellett tartalmaznia kell, hogy a kedvezményt me-
lyikük veszi igénybe.17  

A havi rendszeres jövedelmet fizető, adóelőleget megállapítására kötelezett munkáltatók 
kötelesek figyelembe venni az adóelőleg meghatározásánál a magánszemély családi ked-
vezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát.18  

Fontos szabály, hogy ha a magánszemély a családi adóalap-, illetve járulékkedvezményt 
az adóév során az adóelőlegnél úgy érvényesíti, hogy arra részben vagy egészben nem jo-
gosult, azt az adóbevallás benyújtására előírt határidőig vissza kell fizetnie. Ebben az eset-
ben a befizetési kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti bírság fizetésére is 
köteles, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot meghaladja. 

 
A családi járulékkedvezmény elemzése 
 
A Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint családi járulékkedvezményre jogosult a 
családi adókedvezményre jogosult személy, e személy házas- vagy élettársa, feltéve, ha 
biztosítottnak minősülnek. 

A családi pótlékra saját jogán jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magán-
személy esetében lehetőség van arra, hogy abban az esetben, ha a magánszemély a családi 
kedvezményt nem tudja érvényesíteni, akkor helyette ezt a jogosultságot a vele közös ház-
tartásban élő hozzátartozója gyakorolja a közöttük létrejövő megállapodás szerint.  

A családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki 
nem minősül az Szja-törvény szerint családi kedvezményre jogosultnak, tehát a családi já-
rulékkedvezményt év közben csak a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosí-
tott érvényesítheti. 

A biztosítási jogviszonynak abban az időszakban kell fennállnia, amelyre vonatkozóan a 
családi járulékkedvezményt a magánszemély érvényesíteni kívánja. 

A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja-törvény szerinti 
családi kedvezmény összegéből a biztosított által vagy a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által kö-
zösen és/vagy a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított 
házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel 
csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottak által fizetendő egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulék együttes összege. 

                                                                                                                                                    
16 Az anya (és a vele közös háztartásban élő házastársa) jogosultságát a várandósság tényéről kiadott 
orvosi igazolás alapozza meg, de ezt a személyiségi jogok szempontjából védett dokumentumot sem a 
családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozathoz, sem az adóbevalláshoz/munkáltatói adó-
megállapításhoz nem kell csatolni, azt kizárólag az adóhatóság csak ellenőrzés során kérheti. 
17 A nyilatkozatban egymás adóazonosító jelét, valamint az eltartottakra vonatkozó adatokat is fel kell 
tüntetni. Megosztás esetén a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kedvezmény összegének – az összeg 
vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő – közös igénybevételére, megosz-
tására vonatkozó döntést is. 
18 Az adóelőleg megállapítására kötelezett munkáltató fogalma szélesebb annál, mint az a személy, 
akivel a magánszemély munkaviszonyban áll, mert ide tartozik minden olyan kifizető, amely a ma-
gánszeméllyel rendszeresen ismétlődő járandósággal együtt járó jogviszonyban áll. Így ebbe a körbe 
tartozik a tevékenységében személyesen közreműködő tagja tekintetében a társas vállalkozás is. 
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A járulékkedvezmény összegének kiszámításánál meg kell határozni, hogy mekkora 

összegű családi adókedvezmény illeti meg a magánszemélyt. (A számításnál csak ezt az 
egy személyt kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy más jogosulttal közösen vagy 
más nem jogosulttal megosztva is érvényesítheti a családi adókedvezményt.) 

Az így kiszámított összegből le kell vonni a közösen és/vagy megosztással érvényesített 
családi adókedvezményt. 

A levonás után megmaradt összeg 16%-a, de maximum a biztosított által fizetendő 7%-
os egészségbiztosítási és 10%-os nyugdíjjárulék érvényesíthető családi járulékkedvez-
ményként. 

 
Közös érvényesítés lehetősége 
 
Az Szja-törvény szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak 
és a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, 
élettársa döntésük szerint együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik. 

A közös érvényesítés feltétele, hogy az érintett magánszemélyek – adóbevallásban, 
munkáltatói adó-megállapításban közösen tett – egymás adóazonosító jelét is feltüntető – 
nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésü-
ket.19 

Kiemelendő, hogy közös igénybevétel esetén a Tbj. 2. §-ában foglalt feltételnek minden 
igénybevevő meg kell, hogy feleljen. Azaz, nemcsak a jogosultnak kell az Szja-tv. szerint 
családi kedvezményre jogosultnak, illetve egyúttal Tbj. szerint biztosítottnak lennie, hanem 
az élettársnak és a házastársnak is. 

Nem vehető igénybe a családi járulékkedvezmény az adómentes vagy a bevételnek nem 
minősülő járulékalapot képező jövedelem után.20 Kivéve a munkavállalói érdekképviseleti 
tagdíj összege, amely az Szja-törvény szerint csökkenti a bevételt az adóalap megállapítása 
előtt, de a járulékalapot meghatározó jogszabály szerint járulékot kell utána fizetni. Ezt a 
tagdíjat a jogalkotó kivételként nevesítette, tehát a járulékkedvezmény érvényesítésekor a 
fizetendő járulékok megállapítása és a kedvezmény érvényesítése során számba kell venni. 

A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a kedvezményt érvényesítő tár-
sadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát, és nem befolyásolja ezen ellátások össze-
gét sem. 21 

                                                           
19 Például a családban két jogosult biztosított van, akik együttesen 500 000 forint jövedelemmel ren-
delkeznek. A 618 750 forint összegű családi kedvezményből kiindulva a biztosítottak által közösen 
ténylegesen érvényesített 500 000 forint pozitív különbözetének 16 százaléka lehet a családi járulék-
kedvezmény összege. Ez az összeg – a 118 750 forintot figyelembe véve – 19 000 forintot jelent, de 
legfeljebb a fizetendő járulékok összegéig lehetséges a járulékkedvezmény érvényesítése. 
20 Lássunk néhány példát arra, hogy melyek azok a jövedelmek, amelyek az Szja-törvény szerint 
adómentesek, de járulékfizetési kötelezettséggel terheltek. Ilyen jövedelem például a tanulószerződés 
alapján kifizetett, az Szja-törvény 1. számú melléklet 4.11. pontja szerinti díjazás, a felszolgálási díj, 
borravaló, munkarehabilitációs díj, ápolási díj, gyermekgondozási segély. Például, ha egy anya mun-
kaviszonyából GYES-en van, munkaviszonyban álló biztosítottnak minősül. Szülőként családi adó-
kedvezmény érvényesítésére jogosult. A GYES-ből nyugdíjjárulékot fizet. Családi járulékkedvez-
ményre azonban nem jogosult, mivel a nyugdíjjárulék alapját képező /GYES/ jövedelme a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentes. 
21 A családi járulékkedvezmény érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokat a Tbj. új 51., 51/A. és 
51/B. §-a tartalmazza, amelyet a 2013. évi CC. törvény 199. §-a iktatta be. Hatályos: 2014. január  
1-től. 
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Azaz, attól függetlenül, hogy valaki töredékét fizeti, vagy nem fizeti az egyéni járulé-

kot, még teljes értékű társadalombiztosítási ellátást kap, illetve mindenféle társadalombizto-
sítási ellátásnál teljes értékű biztosítási szolgálati időt szerez, pl. táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély, gyed, nyugdíj. 

 
Évközi érvényesítés 
 
A magánszemély a foglalkoztatója részére adott, az adóelőleg levonására vonatkozó nyilat-
kozatában kérheti a családi kedvezmény érvényesítését. Ha a foglalkoztató a magánszemély 
adóelőleg levonására kötelezett munkáltatója is, akkor köteles a családi járulékkedvezmény 
havi összegének megállapítására. 

A munkáltató tehát, amennyiben a munkavállaló kéri a családi kedvezmény évközi ér-
vényesítését, a családi járulékkedvezményt a munkavállaló erre vonatkozó külön nyilatko-
zata nélkül is figyelembe kell vennie. 

Amennyiben a munkavállaló nem kéri a családi járulékkedvezmény évközi érvényesíté-
sét, akkor erre vonatkozóan viszont nyilatkoznia kell a munkáltató felé. 

A munkáltató a családi kedvezmény összegét először a személyi jövedelemadó-előleg 
alapból vonja le.  

Az érvényesíteni nem tudott összeg 16%-ával csökkentenie kell a biztosított munkavál-
lalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összegét (maximum ezen járulékok ere- 
jéig). 

 
A családi járulékkedvezmény érvényesítésének sorrendje 
 
A foglalkoztató a családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az annak 
megfelelő összeget természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy ha a természetbeni 
egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékként, vagy ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre nyugdíjjárulékként nem vonja le, 
és nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. 22 

Más szavakkal azt mondhatjuk, hogy a szabályozás lehetővé teszi az alacsonyabb kere-
setű, családi kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő személyeknek, hogy az 
igénybe nem vett családi kedvezmény szja-tartalmának megfelelő összeget levonhassák a 
7%-os egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból, a következő sorrend-
ben: 

–4%-os természetbeni – és –3%-os pénzbeli egészségbiztosítási, illetve, ha szükség van 
rá – a 10%-os nyugdíjjárulék összegének terhére. 

Fontos megjegyezni, hogy a biztosítottat terhelő 1,5%-os munkaerő-piaci járulékból 
nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény. 

A családi járulékkedvezmény havi összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az 
Szja-törvény szerinti családi adóalap-kedvezményre jogosultnak. 

Nem tehet nyilatkozatot a családi adóalap-kedvezmény évközi érvényesítésére a saját 
jogán  nem,  csak  megosztással  jogosult  biztosított,  például  az  élettárs,  ha  nincs   közös  

                                                           
22 A foglalkoztató a kedvezmény összegéig a járulékokat nem vonja le a biztosítottól, illetve nem 
fizeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ugyanakkor a családi járulékkedvezmény havi összegét 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 31. § (2) bekezdés szerinti elektronikus be-
vallásban szerepelteti. 
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gyermek. Ebből következően a családi járulékkedvezmény évközi érvényesítésére sem jo-
gosult. 

Amennyiben a munkáltató a tárgyévben családi járulékkedvezményt érvényesített, an-
nak összegéről is igazolást kell adnia a biztosított részére a tárgyévet követő év jan. 31-ig.23 

Ha a magánszemély már év közben érvényesített családi járulékkedvezményt, de év vé-
gén a bevallásban megállapítja, hogy személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége is 
fennmaradt, akkor lehetőség van arra, hogy a magánszemélynek ne kelljen visszafizetnie a 
családi járulékkedvezményt, hanem a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget kell-
jen teljesítenie. 

A rendelkezés célja, hogy a jellemzően kis összegű személyi jövedelemadó-fizetési kö-
telezettségre tekintettel a magánszemélynek a családi kedvezmény és családi járulékked-
vezmény összegét ne kelljen újraszámolnia három adónemre vonatkozóan. 

 
A megbízási díjak, tiszteletdíjak minősítése a családi járulékkedvezmény érvényesítése 
során  
 
A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének a megállapítására, ha 
az Szja-törvény szerint adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül.24 

Abban az esetben, ha a magánszemély az Szja-tv. 46. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
jogviszonyban áll a kifizetővel, akivel emellett eseti vagy állandó megbízási jogviszonyban 
is áll, akkor a kifizető e magánszemély tekintetében adóelőleget megállapító munkáltatónak 
minősül, így a munkaviszonyból és a megbízási jogviszonyból származó bevétel tekinteté-
ben is érvényesíthető a családi járulékkedvezmény. 

 
A családi járulékkedvezmény megállapítása több jogviszony fennállása esetén  
 
A Tbj. alkalmazásában a biztosítási jogviszonyokat és a jogviszonyokkal összefüggő járu-
lékfizetési kötelezettséget jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. A Tbj. a több jogvi-
szony fennállásának esetkörére érvényesíthető családi járulékkedvezmény vonatkozásában 
nem tartalmaz előírást. 

Elfogadható az az eljárás, hogy az adóelőleg megállapítására kötelezett munkáltató a 
természetes személy adóelőleg nyilatkozata szerint először az első jogviszonyban érvénye-
sítse a családi kedvezményt és járulékkedvezményt. Ha a természetes személynek ebben a 
jogviszonyában marad fel nem használt kedvezménye, annak összegét vissza kell „adóala-
posítani”, vagyis az egyéni járulék hiányában érvényesíteni nem tudott családi járulékked-
vezmény 625 százaléka lesz az adott hónapban még igénybe venni nem tudott családi ked-
vezmény.  Az így visszaadóalaposított összeget  kell a természetes személy  második jogvi- 

 
 

                                                           
23 A Tbj. 50. § (3) bekezdését a 2013. évi CC. törvény 201. § c) pontja 2014.01.01-től módosította a 
következők szerint: 
„A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a 
nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási 
idő ,,tól-ig” tartamáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, a 
foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alap-
járól, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről. A biztosítással járó 
jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni.” 
24 Tbj. 51. § (1) bekezdés. 
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szonyában a családi kedvezmény alapjaként és az esetleges családi járulékkedvezmény ér-
vényesítése során figyelembe venni. 

 
A gyermekgondozási díjat terhelő nyugdíjjárulék terhére is érvényesíthető a családi 
járulékkedvezmény  
 
A Tbj.  24/A. § (1)–(2) bekezdései szerint: 
 
 „(1) Az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és – a 
családi kedvezményt megosztással érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa családi 
járulékkedvezményre jogosult. 

(2) A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és 
pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét.” 

 
A családi járulékkedvezményre való jogosultság meghatározó eleme, hogy olyan járu-

lékokkal szemben érvényesíthető, amelyet a természetes személy biztosítottként fizet.  
A gyed alatti időszakban a biztosítás nem szünetel, ugyanakkor a fizetés nélküli szabad-

ság időtartama alatt járulékalapot képző jövedelem sem keletkezik. Bár a gyed folyósítása 
önmagában nem eredményez biztosítási jogviszonyt, de ha a gyed folyósításakor fennálló 
munkaviszony alapján a természetes személy biztosítottnak minősül, a gyed után fizetendő 
10 százalék nyugdíjjárulékra is kiterjed a családi járulékkedvezmény. 

Abban az esetben azonban, ha a gyed ellátás nem biztosítási kötelezettséggel járó jogvi-
szony alapján kerül megállapításra, a gyed ellátást terhelő nyugdíjjárulék terhére családi 
járulékkedvezmény nem érvényesíthető 

 
A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozónál  
 
A biztosított egyéni vállalkozó a családi járulékkedvezményt a tényleges vállalkozói kivétje 
vagy átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme után fizetendő egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékból érvényesítheti.  

Amennyiben a járulékokat a minimum járulékalap figyelembevételével fizeti meg 
(nincs tényleges kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme), akkor családi járulék-
kedvezményt az így fizetendő járulékok terhére nem érvényesíthet. 

A biztosított társas vállalkozó esetében is hasonló az eljárás. 
A biztosított társas vállalkozó a családi járulékkedvezményt a személyes közreműködé-

séért járó díjazása után fizetendő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból érvényesítheti.  
Amennyiben a járulékokat a minimum járulékalap figyelembevételével fizeti meg (sze-

mélyes közreműködéséért nem részesül díjazásban), akkor családi járulékkedvezményt az 
így fizetendő járulékok terhére nem érvényesíthet. 

A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi ösz-
szege a családi kedvezmény havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított egyéni 
vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövede-
lem havi összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének 
– ha az pozitív – 16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő termé-
szetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és nyugdíjjáru-
lék összege. 
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A családi járulékkedvezmény a biztosított mezőgazdasági őstermelőnél 
 
A biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege 
a családi kedvezmény negyedévre eső összege (közös igénybevétel esetén a biztosított me-
zőgazdasági őstermelőre jutó összege) és a mezőgazdasági őstermelésből származó jövede-
lem vagy az átalányban megállapított jövedelem negyedéves összege után megállapított 
személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, de 
legfeljebb a biztosítottat a tárgynegyedévben terhelő természetbeni egészségbiztosítási járu-
lék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék összege. 

 
A biztosított egyéni vállalkozó a havi, a mezőgazdasági őstermelő a negyedéves családi 

járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget 
a) természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy 
b) ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulék-

kedvezményre, pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagy 
c) ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet 

a járulékkedvezményre, nyugdíjjárulékként nem fizeti meg az állami adóhatóságnak.  
A biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvez-

mény havi, illetve negyedéves összegét a járulékokról szóló ’58-as bevallásában vallja be. 
Amennyiben a biztosított egyéni vállalkozó saját döntése alapján családi járulékked-

vezményt érvényesít, akkor a vállalkozói kivétje vagy az átalányban megállapított jövedel-
me utáni adóelőleget – az általános szabályoktól eltérően – havonta állapítja meg és vallja 
be.25  

Amennyiben a biztosított év közben családi járulékkedvezményt érvényesített, köteles 
arról az éves bevallásában (’53-as bevallás) vagy a munkáltatói adó-megállapítás (’M29-es 
bevallás) során elszámolni.  

Az elszámolásban fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény megállapított alapját, 
összegét, továbbá azt az összeget, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi 
összegeként a foglalkoztató, a biztosított egyéni vállalkozó vagy negyedéves összegként a 
biztosított mezőgazdasági őstermelő érvényesített. 

Ha a biztosítottat megillető családi járulékkedvezmény összege több mint, amit év köz-
ben érvényesített, a különbözet a személyi jövedelemadó bevallásban vagy a munkáltatói 
elszámolásban visszaigényelhető. 

Amennyiben a magánszemély év közben úgy vett igénybe családi járulékkedvezményt, 
hogy arra nem volt jogosult, akkor a bevallás benyújtására előírt határidőig a jogosulatlanul 
igénybe vett összeget a 12%-os különbözeti bírsággal együtt vissza kell fizetnie. Nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a befizetési kötelezettség a 10 ezer forintot nem haladja meg. 

Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítet-
te, és az éves bevallásában az összevont adóalapja után személyi jövedelemadó-
kötelezettséget állapít meg, a biztosított a családi járulékkedvezmény összegét nem állapítja 
meg újra, nem fizeti vissza. Ezt a szabályt kompenzálja az Szja. törvény következő rendel-
kezése: „Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén 
jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a 
Tbj. 51. §-a vagy 51/A. §-a szerint érvényesítette, akkor a személyi jövedelemadóról szóló 
bevallásban, munkáltatói adó-megállapításban a jogosult(ak) által vagy a kedvezmény  

 

                                                           
25 Szja-tv. 49. § (6) bekezdés. 
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megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi ked-
vezmény összegét csökkenti az általuk együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény 
összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (625 
százaléka).”26 

Amennyiben a magánszemély már év közben érvényesített családi járulékkedvezményt, 
de az szja-bevallásában megállapítja, hogy személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége is 
fennmaradt, akkor ez a szabály biztosítja, hogy azt a családi kedvezményt, amelyet már 
családi járulékkedvezmény formájában érvényesítettek, ismételten ne lehessen levonni az 
adóalapból, azaz a személyi jövedelemadót meg kelljen fizetni. 

A családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályokat azokra a jövedelmekre kell  
először alkalmazni, amelyeket a 2014. január hónapról szóló ’08-as bevallásban kell be- 
vallani.27 

                                                           
26 Szja-tv. 29/B. § (6) bekezdés. 
27 Tbj. 65. § (3) bekezdés. 


