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1. Bevezetés 

 

Az SZJA célja, hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az 

adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára. 

 

A személyi jövedelemadó jellemzői: 

 Személyi jellegű: Munkáltató által kifizetett személyi jellegű ráfordítás (bérköltség) 

utáni adó, ami a munkavállalót terheli, ő fizeti ki. A bevételt szerző magánszemély 

tehát az adó alanya mindenféle cselekvőképesség és életkor figyelembe vétele nélkül. 

Személyi jellegű tehát és minden egyes személy után külön kell kalkulálni és nem 

pedig összevontan (pl. család esetében családi jövedelemadó, ahogy Franciaországban 

és Luxemburgban van; vagy házastársak esetében a felezéses együttadózás 

Németországban). 

 Magánszemélyek minden jövedelme adóköteles: Az SZJA tárgya lehet a bevétel 

egésze, a bevétel elismert költségekkel csökkentett része, a bevétel törvényben 

meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor a 

magánszemély hozzájut a bevételéhez. 

 Általános adó: Általános és egyben a legfontosabb állami bevétel, ami több dologra is 

felhasználható. 

 Közvetlen adó: Az adó alanya megegyezik az adóterhet viselővel. 

 Adómentesség kapható: Egyes szociális ellátások, lakáshoz kapcsolódó támogatások, 

közcélú juttatások, tevékenységekhez kapcsolódó bevételek, költségtérítés jellegű 

bevételek, kártérítés jellegű bevételek, természetbeni juttatások után. 

 Adókedvezmény: Elsősorban szociálpolitikai szempontok alapján számolhatóak el. 

Csak akkor adható, ha a szerződés magvalósítja a szabály célját. 

 Naptári évenként számolják el: Mindig az előző éves jövedelmünk után számítjuk ki 

az SZJA- törvény alapján. 

 Az év során adóelőleget kell fizetni: A kifizetőnek az adószámos magánszemélytől 

adóelőleget kell levonnia (1-2 kivétel lehet egyéni vállalkozó és őstermelő esetében). 

 Az adó megállapítása önadózással történik: Mindenkinek saját magának kell 

benyújtania adóbevallását a megadott határidőn belül (2012-ben február 15 (NAV 

ingyenes szolgáltatásának igénybe vételével), vagy május 20 (NAV ingyenes 

szolgáltatásának igénybe vétele nélkül)). 
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 Átfogó szabályozó eszköz: Befolyásolja az állampolgárok anyagi helyzetét. 

 Igazságosság és méltányosság elvén nyugszik. 

 Nem szabad, hogy teljesítmény-visszatartó legyen. 

 

Mindenképpen bevallást ad: 

 Az adóévben jövedelemmel rendelkező alkalmazott. 

 Egyéni vállalkozó. 

 Tételes átalányadózó. 

 Lakáscélú és biztosítási kedvezményt visszafizető. 

 Akinek befektetési adóhitel állománya van és visszafizetésre kötelezett. 

 Aki kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik. 

 

Adókötelezettség alá esik tehát: 

 Önálló tevékenységből származó jövedelem. 

 Nem önálló tevékenységből származó jövedelem, 

 Egyéb jövedelem. 

 Egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő átalányadózás szerinti jövedelme [9]. 
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2. Személyi jövedelemadó törvény változásai (2010 – 2011 - 2012) 

2.1 Az adó mértéke, adóalap-kiegészítés 

2.1.1 Az adó mértéke magánszemélyek esetében 

 

2010 

0 – 5.000.000 Ft 17% 

5.000.001 Ft-tól 850.000 Ft + (Tényleges adóalap – 5.000.000 Ft) x 0,32 

Az összevont adóalap a jövedelem adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) megnövelt 

összege. 

1. táblázat: Az adó mértéke 2010-ben 

 

Magánszemélyekre vonatkozóan a két sávos, progresszív ráta volt jellemző 2010-ben. Ez 

annyit jelentett, hogy az illetőnek az előző éves jövedelme után 17%-kal kellett adóznia 

egészen az 5.000.000 Ft-os tényleges adóalapig (még arra is ez a szabály vonatkozik). 

Amennyiben azonban tényleges adóalapja meghaladta az 5.000.000 Ft-ot, úgy az 5.000.000 

Ft-os és az alatti részre vonatkozóan 17%-kal adózott, míg az 5.000.000 Ft-ot meghaladó 

részre pedig a tényleges adóalap határon felüli rész 32%-ával adózott. 5.000.000 Ft 17%-a 

850.000 Ft, így ez annyit jelent, hogy 850.000 Ft és még az 5.000.000 Ft feletti rész 32%-a 

fogja adni együttesen a számított adót. 

 

A számított adót azonban nem a magánszemély éves bruttó jövedelme után számították ki, 

hanem a szuperbruttósított alap után. Az éves összes jövedelem szuperbruttósítása (adóalap-

kiegészítéssel megnövelt értéke) adja az összevont adóalapot. Az adóalap-kiegészítés mértéke 

2010-ben 27% volt, tehát a jövedelem 1,27-szerese után kellett adót fizetni. 

 

2011 

16% 

Az összevont adóalap a jövedelem adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) megnövelt 

összege. 

2. táblázat: Az adó mértéke 2011-ben 

 

2011-ben az adó rátája egységesen 16 %, ami a szuperbruttósítás előtti jövedelemre 

vonatkozóan 20,32 %-nak felel meg. Alkalmazni kell a tényleges adóalapra, illetve 

valamennyi külön adózó jövedelemre (ingó és ingatlan vagyonátruházás, béren kívüli 

juttatások, tőkejövedelem, kamatkedvezmény, nyereség). 
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Az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni a korábbi adóterhet 

nem viselő járandóságokat (pl.: nyugdíj, gyes). 

 

2012 

16% 

Az összevont adóalap a jövedelem és az adóalap-kiegészítés összege.  

Az adóalap-kiegészítés összegét:  

 – az összes jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után nem kell 

  megállapítani,  

 – az összes jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos  

  mértékkel kell megállapítani. 

3. táblázat: Az adó mértéke 2012-ben 

 

2012-re vonatkozóan az adó mértéke maradt az egységes 16%, azonban az adóalap-

kiegészítés összege már jövedelemhatárhoz kötött lett. 2.424.000 Ft alatt nem kell alkalmazni 

a szuperbruttósítást, azonban 2.424.000 Ft felett, az azt meghaladó részre továbbra is 

használni kell. 

Kivételt képez azonban az egyéni vállalkozó SZJA-ja. Ugyancsak kivétel a tartós 

befektetésből származó jövedelem hozama utáni adó 3 éves lekötés elteltével (10 %), illetve 5 

éves lekötés elteltével (adómentes) [1], [2], [3] [5]. 

 

2.1.2 Az adó mértéke egyéni vállalkozók esetében 

 

2010-re visszamenően az egyéni vállalkozó a 2010. évi adóalapot megosztja egyéni 

vállalkozói tevékenysége két félévére. 

 

2010. első félévi adóalapra vonatkozóan az adó 

1. lehetőség 2. lehetőség 

0 – 50.000.000 Ft 10% 

19% a teljes adóalapra 
50.000.001 Ft-tól 

5.000.000 Ft + (Tényleges adóalap – 

50.000.000 Ft) x 0,19 

Kedvezményes adókulcs (10%) alkalmazásának előfeltételei: 

- Egyéni vállalkozó nem érvényesít vállalkozó adókedvezményt. 

- Foglalkoztatottainak átlagos létszáma legalább fél fő az első félévben, vagy egy fő a 

teljes adóévben. 

- Megosztott adóalapja és a 2009. évi adóalapja elérte a jövedelemminimumot. 

- Megfelelt a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

- 1. félévi járuléka legalább = Foglalkoztatottak száma x (Minimálbér x 2). 

- Adómegtakarítást nyilván kell tartania és azt csak kötött célokra használhatja fel. 

4. táblázat: Egyéni vállalkozó adózása a 2010. év első félévére vonatkozóan 
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Az első félévre vonatkozóan két lehetősége van az egyéni vállalkozónak. Az első 

lehetőség az, hogy 50 millió Ft-os tényleges adóalapig (még arra vonatkozóan is) 10%-kal 

adózik, majd az 50 millió Ft feletti részre vonatkozóan az azt meghaladó rész 19%-a minősül 

még számított adónak. 50 millió Ft 10%-a 5.000.000 Ft, így ehhez már csak az ezen felüli 

rész 19%-át kell hozzáadni. 

 

A másik lehetősége pedig az volt, hogy 19%-kal adózik a teljes adóalapra függetlenül a 

tényleges adóalap határtól, egykulcsosan. 

 

A kedvezményes (10%-os) adókulcs használatának azonban vannak feltételei, így azt nem 

biztos, hogy érvényesíteni tudja az illető. Ezek a feltételek magukban foglalják az 

adókedvezményeket, a foglalkoztatottak számát, az adóalapot, a munkaügyi kapcsolatokat, a 

minimum járulékot a félévre vonatkozóan és az adómegtakarítást. 

 

2010. második félévi adóalapra vonatkozóan az adó 

0 – 250.000.000 Ft 10% 

250.000.001 Ft-tól 25.000.000 Ft + (Tényleges adóalap – 250.000.000 Ft) x 0,19 

Kedvezményes adókulcs (10%) alkalmazásának nincs előfeltétele 

5. táblázat: Egyéni vállalkozó adózása a 2010. év második félévére vonatkozóan 

 

Jelentős változások történtek a 2010. év második félévi adóalapjára vonatkozóan. Itt már 

kevesebb lehetősége van az egyéni vállalkozónak. Megemelkedett a tényleges adóalap határ 

50 milli Ft-ról 250 millió Ft-ra, ami annyit tesz, hogy 250 millió Ft-ig kell a vállalkozónak 

10%-al adóznia, majd az azt meghaladó részre vonatkozóan az adó mértéke 19% (ugyanúgy, 

mint tavaly, csak a tényleges adóalap határ változott). Mindenképp érdemes még 

megemlíteni, hogy a kedvezményes (10%-os) adókulcs használatának most már nincsenek 

feltételei. 

 

Vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időtartama alatt, ha munkaviszonyt létesít az 

egyéni vállalkozó, nem veszíti el az átalányadózásra vonatkozó jogosultságát. A szüneteltetés 

befejezését követően költségként elszámolható a legfeljebb 3 évvel korábban megszerzett, de 

anyag- és árukészlet beszerzésére felhasznált költségként még el nem számolt kiadás, 

valamint a tevékenység folytatásához szükséges kiadás. Ugyanilyen módon megkezdhető a 

tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása. 
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2011. január 1-jétől az adó mértéke 

0 – 500.000.000 Ft 10% 

500.000.001 Ft-tól 50.000.000 Ft + (Tényleges adóalap – 500.000.000 Ft) x 0,19 

Kedvezményes adókulcs (10%) alkalmazásának nincs előfeltétele 

6. táblázat: Egyéni vállalkozó adózása 2011. január 1-jétől 

 

2011-re visszamenően 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra változott a tényleges adóalap. Az 

adó még ugyanúgy kétkulcsos, tehát 500 millió Ft-ig 10% az adó mértéke, azonban az 500 

millió Ft feletti részre már 19% az adó. A kedvezményes adókulcs használatának továbbra 

sincsenek előfeltételei. 

 

2012-re vonatkozóan az egyéni vállalkozók adójának mértéke és jövedelemhatára sem 

változott a 2011-es évhez képest. A 10%-os kedvezményes adókulcs használatának továbbra 

sincsenek előfeltételei [1], [2], [3], [5]. 

 

2.2 Járulékok 

 

A személyi jövedelemadó és a nettó kereset összehasonlításának fényében (és a későbbi 

számszerű elemzések céljából) célszerű áttekinteni a 2010-es és 2011-es járulékfizetési 

kötelezettségek megoszlását, és azok különbségét a két évre vonatkozóan a biztosítottakra 

levetítve. Járulékokat az éves bruttó jövedelem után kell fizetni százalékos formában. 

 

Biztosított által fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől 

2010. október 31-ig 

nyugdíjjárulék 

magánnyugdíjpénztári 

tagdíj 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 

járulék 

nem mpt. 

tag 
mpt. tag 

természetbeni 

egbizt. 

járulék 

pénzbeli 

egbizt. 

járulék 

Munkaerő-

piaci járulék 

9,5% 1,5% 8% 4% 2% 1,5% 

7. táblázat: Biztosított által fizetendő járulékok mértéke 2010. október 31-ig 

 

A 2010. október 31-ig kiterjedő intervallumra vonatkozóan még külön van 

magánnyugdíjpénztári tagdíj (8%) a munkavállalók részére. Nyugdíjjárulékot tekintve pedig a 

tag 1,5%-ot fizet (ehhez persze még hozzátartozik külön a 8%, de járulék formájában csak 

1,5% a mérték). Aki nem magánnyugdíjpénztári tag, annak 9,5% a nyugdíjjáruléka (tagdíj + 

mpt. tag egyben számít az illetőnek).  
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Ami az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot illeti, nyugdíjas esetében 

elegendő csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot megfizetni (4%), más 

magánszemély esetében pedig az összesített járulék érték 7,5% (4% + 2% + 1,5%). A 

megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék együttes összege 6% 

(nyugdíjasok esetében ez természetesen csak a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot 

foglalja magában). 

 

2010. november 1-jét követő időszakban esedékes, biztosított által fizetendő járulékok 

megoszlása 

nyugdíjjárulék 

magánnyugdíjpénztári 

tagdíj 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 

járulék 

nem mpt. 

tag 
mpt. tag 

természetbeni 

egbizt. 

járulék 

pénzbeli 

egbizt. 

járulék 

Munkaerő-

piaci járulék 

9,5% 9,5% 0% 4% 2% 1,5% 

8. táblázat: Biztosított által fizetendő járulékok mértéke 2010. november 1. után 

 

A 2010. november 1-jét követő időszakra vonatkozóan már nincs külön 

magánnyugdíjpénztári tagdíj a munkavállalók részére, ennek mértéke tehát 0%. Az előző 8%-

ot pedig átcsoportosították a magánnyugdíjpénztári tag nyugdíjjárulékához, így az 9,5% lett 

(1,5% + 8%). Aki nem magánnyugdíjpénztári tag, annak továbbra is 9,5% a nyugdíjjáruléka. 

Ami az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot illeti, nyugdíjas esetében elegendő 

továbbra is csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot megfizetni (4%), más 

magánszemély esetében pedig az összesített járulék érték maradt 7,5% (4% + 2% + 1,5%). A 

megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék együttes összege 6% szintén 

(nyugdíjasok esetében ez természetesen csak a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot 

foglalja magában). 

 

Biztosított által fizetendő járulékok megoszlása 2011. január 1-jétől 

nyugdíjjárulék 

magánnyugdíjpénztári 

tagdíj 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 

járulék 

nem mpt. 

tag 
mpt. tag 

természetbeni 

egbizt. 

járulék 

pénzbeli 

egbizt. 

járulék 

Munkaerő-

piaci járulék 

10% 10% 0% 4% 2% 1,5% 

9. táblázat: Biztosított által fizetendő járulékok mértéke 2011-ben 
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A 2011. január 1-jét követő időszakra vonatkozóan a magánnyugdíjpénztári tagdíj 

továbbra is 0% maradt. Azonban a nyugdíjjárulék együttesen emelkedett a 

magánnyugdíjpénztári és nem magánnyugdíjpénztári tagok számára 0,5%-kal, így már 10% 

lett a nyugdíjjárulék mindkét esetben (9,5% + 0,5%). Ami az egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulékot illeti, nyugdíjas esetében elegendő továbbra is csak a természetbeni 

egészségbiztosítási járulékot megfizetni (4%), más magánszemély esetében pedig az 

összesített járulék érték maradt 7,5% (4% + 2% + 1,5%). A megfizetett természetbeni és 

pénzbeli egészségbiztosítási járulék együttes összege 6% szintén (nyugdíjasok esetében ez 

természetesen csak a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot foglalja magában). 

 

Biztosított által fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől 

nyugdíjjárulék 

magánnyugdíjpénztári 

tagdíj 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 

járulék 

nem mpt. 

tag 
mpt. tag 

természetbeni 

egbizt. 

járulék 

pénzbeli 

egbizt. 

járulék 

Munkaerő-

piaci járulék 

10% 10% 0% 4% 3% 1,5% 

10. táblázat: Biztosított által fizetendő járulékok mértéke 2012-ben 

 

2012-re vonatkozóan a magánnyugdíjpénztári tagdíj továbbra is 0%. A nyugdíjjárulékok 

sem változtak magánnyugdíjpénztári tagságtól függetlenül, tehát 10% maradt. Ami az 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot illeti, nyugdíjas esetében elegendő továbbra 

is csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot megfizetni (4%), más magánszemély 

esetében pedig az összesített járulék érték 8,5 % (4% + 3% + 1,5%) lett, mivel a pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék mértéke 2%-ról 3%-ra változott. A megfizetett természetbeni és 

pénzbeli egészségbiztosítási járulék együttes összege így 7% lett (nyugdíjasok esetében ez 

természetesen csak a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot foglalja magában 

továbbra is) [1], [2], [3], [5]. 
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2.3 Adókedvezmények 

2.3.1 Családi kedvezmény 

 

Kedvezményezett 

eltartottak száma (db) 

Igénybevételi jövedelemhatár 

(Ft) 

100%-os kedvezmény éves 

összege (Ft) 

3 7.620.000 4.000 x 3 x 12 = 144.000 

4 7.620.000 + 635.000 = 8.255.000 4.000 x 4 x 12 = 192.000 

5 8.255.000 + 635.000 = 8.890.000 4.000 x 5 x 12 = 240.000 

6 8.890.000 + 635.000 = 9.525.000 4.000 x 6 x 12 = 288.000 

7 9.525.000 + 635.000 = 10.160.000 4.000 x 7 x 12 = 336.000 

7 felett 10.160.000 
4.000 x Kedvezményezett 

eltartottak száma x 12 

11. táblázat: Családi kedvezmény mértéke 2010-ben 

 

Családi pótlékra jogosult érvényesítheti. Nem érvényesítheti, aki vagyonkezelői joggal 

felruházott gyámként kapja. Gyermekotthonban, javítóintézetben levő gyermek után, 

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre, várandós nő és házastársa esetében, saját 

jogán jogosult gyermek után nem érvényesíthető. 

1-2 kedvezményezett eltartott után nem jár még családi kedvezmény. Van egy 

igénybevételi jövedelemhatár, ami alatt igénybe lehet venni a 100%-os kedvezményt. A 

100%-os kedvezmény mértéke 4000 Ft 12 hónapra kedvezményezett eltartottanként. 

Amennyiben a magánszemély jövedelme magasabb, mint a 100%-os jövedelemhatár, úgy 

arányosan csökken a neki adható családi kedvezmény mértéke jövedelméhez mérten 15%-kal. 

Legalább három kedvezményezett eltartott után egészen hétig 635.000 Ft-onként nő az 

igénybevételi jövedelemhatár. 7 kedvezményezett eltartott felett már nem nő tovább az 

igénybevételi jövedelemhatár, onnantól kezdve stagnálni fog 10.160.000 Ft-on. 

 

Eltartottak száma (db) 
Igénybevételi jövedelemhatár 

(Ft) 

Kedvezmény éves összege 

(Ft) 

1 – 
62.500 x Kedvezményezett 

eltartottak száma x 12 

2 – 
62.500 x Kedvezményezett 

eltartottak száma x 12 

3 – 
206.250 x Kedvezményezett 

eltartottak száma x 12 

3 felett – 
206.250 x Kedvezményezett 

eltartottak száma x 12 

12. táblázat: Családi kedvezmény mértéke 2011-ben 
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2011-re vonatkozóan adóalap-kedvezményt érvényesíthet a rokkantsági járadékban 

részesülő magánszemély. Családi kedvezmény már egy gyermek után is érvényesíthető. 

Megszűnik az érvényesíthetőség felső jövedelmi korlátja. Adóalap-kedvezményként lehet 

érvényesíteni. Házastársak együtt, vagy közülük a kereső veheti igénybe. „Bruttósított” 

összevont adóalapból vonódik le. Kedvezményezett eltartottnak minősül, akire családi 

pótlékot folyósítanak., a magzat a várandóság időszakában és a saját jogán jogosult 

magánszemély. Családi kedvezmény jogosultsági hónaponként jár. Egy kedvezményezett 

eltartott után egyszer jár, megosztható házastárssal, élettárssal. 1-2 eltartott esetén havonta és 

kedvezményezett eltartottanként 62.500 Ft, legalább 3 eltartott esetében 206.250 Ft. 

 

2012-re vonatkozóan a gyermeket saját háztartásukban nevelő gyámok, nevelőszülők is 

jogosultak a családi kedvezmény érvényesítésére. A saját jogán jogosult magánszemély 

helyett csak a vele egy háztartásban élők érvényesíthetik. Családi kedvezményben részesülhet 

az a személy is, aki jogosult ugyan családi pótlékra, de azt nem veszi igénybe. Eltartottként 

kell figyelembe venni azt a személyt is, aki után nem folyósítanak családi pótlékot. 

Jogosultsági hónapnak számít az is, amire fennáll a családi pótlék jogosultsága (még akkor is, 

ha azt nem folyósítják). Azok, akik a családi pótlékot vagyonkezelői joggal felruházott 

gyámként, vagy vagyonkezelő eseti gondnokként intézetben, gyermekotthonban nevelt 

gyermekre tekintettel kapják nem jogosultak a kedvezményre. A családi kedvezmény 

mértékével kapcsolatban nem történtek változások [1], [2], [3]. 

 

2.3.2 Adójóváírás 

 

Összevont adóalap Adójóváírás éves összege (Ft) 
Maximum 

havi összeg 

Maximum 

éves összeg 

0 – 3.188.000 Ft Összevont adóalap x 0,17 x 12 

15.100 Ft 181.200 Ft 3.188.000 – 4.698.000 Ft 
181.200 – (Összevont adóalap – 

3.188.000) x 0,12 

4.698.000 Ft-tól 0 

13. táblázat: Adójóváírás mértéke 2010-ben 

 

Adójóváírásra vonatkozóan jogosultsági hónapnak az számít, amikor a magánszemélyt az 

adóévben bér illette meg. Ha többször, vagy több kifizetőtől illette meg bér, akkor az 1 

jogosultsági hónapnak számít. 
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2010-ben az adójóváírás mértéke a bruttósított bér 17%-a, de hónaponként legfeljebb 

15.100 Ft (évente 181.200 Ft). Érvényesíthető, ha az összevont adóalap nem haladja meg a 

3.188.000 Ft-ot. Amennyiben meghaladja, akkor a meghaladó rész 12%-ával csökkenteni kell 

az éves, maximum 181.200 Ft-ot. Évi 4.698.000 Ft összevont adóalap felett már nem 

érvényesíthető. 

 

Összevont adóalap Adójóváírás éves összege (Ft) 
Maximum 

havi összeg 

Maximum 

éves összeg 

0 – 2.750.000 Ft Összevont adóalap x 0,16 x 12 

12.100 Ft 145.200 Ft 2.750.000 – 3.960.000 Ft 
145.200 – (Összevont adóalap – 

2.750.000) x 0,12 

3.960.000 Ft-tól 0 

14. táblázat: Adójóváírás mértéke 2011-ben 

 

2011-ben az adójóváírás mértéke a bruttósított bér 16%-a, de hónaponként legfeljebb 

12.100 Ft (évente 145.200 Ft). Érvényesíthető, ha az összevont adóalap nem haladja meg a 

2.750.000 Ft-ot. Amennyiben meghaladja, akkor a meghaladó rész 12%-ával csökkenteni kell 

az éves, maximum 145.200 Ft-ot. Évi 3.960.000 Ft összevont adóalap felett már nem 

érvényesíthető. 

 

2012. január 1-jétől megszűnik az adójóváírás intézménye. Míg a szuperbruttósítás, mint 

adóterhet növelő tényező már jövedelemkorlátos lett, addig az adójóváírást, mint adóterhet 

csökkentő tényezőt (ami mellesleg több kedvezményt jelentett a szegényebb emberek 

számára, mint amennyi többletet korábban a szuperbruttósítás) megszüntették [1], [2], [3]. 

 

2.3.3 Önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz) kedvezmény 

 

Az adókedvezmény mértéke legfeljebb a kisebbik az 

alábbiak közül: összevont adóalap adója, vagy 

Adókedv. 

mértéke 

2020. január 01 előtt 

megy nyugdíjba 

2020. január 01 után megy 

nyugdíjba 

30% Van mpt. 

kedv. 

Nincs mpt. 

kedv. 

Van mpt. 

kedv. 

Nincs mpt. 

kedv. 

150.000 Ft 130.000 Ft 120.000 Ft 100.000 Ft 

15. táblázat: Nyesz kedvezmény mértéke 2010-ben 

 



12 

 

Igénybe vehető az önkéntes kölcsönös nyugdíj- és egészségpénztári, valamint önsegélyező 

pénztári befizetések után jövedelemkorlát nélkül, számlára vissza lesz utalva. 

 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 után megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 100.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 120.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 előtt megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 130.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 150.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 2010-ben a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%. 

 

Az adókedvezmény mértéke legfeljebb a kisebbik az 

alábbiak közül: összevont adóalap adója, vagy 

Adókedv. 

mértéke 

2020. január 01 előtt 

megy nyugdíjba 

2020. január 01 után megy 

nyugdíjba 

20% Van mpt. 

kedv. 

Nincs mpt. 

kedv. 

Van mpt. 

kedv. 

Nincs mpt. 

kedv. 

150.000 Ft 130.000 Ft 120.000 Ft 100.000 Ft 

16. táblázat: Nyesz kedvezmény mértéke 2011-ben 

 

2011-ben a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökken. 

Önsegélyező pénztárakban lekötött, vagy prevenciós szolgáltatásra 10% kedvezmény 

érvényesíthető már 2010-re is. 

2012-ben nem változott az önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számla 

kedvezmény mértéke, tehát maradt 20%. Az adókedvezmény maximális összege ugyancsak 

stagnál a nyugdíjba vonulás időpontjától és a magánnyugdíjpénztári kedvezménytől 

függetlenül [1], [2], [3]. 
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2.4 Osztalék utáni adó és egészségügyi hozzájárulás 

 

A 2010-es évre vonatkozóan, ha a magánszemély osztaléka EGT tagállam tőzsdéjére 

bevezetett értékpapír után járt, akkor kedvezményes, 10%-os adót fizet osztaléka után. Ha a 

magánszemély osztaléka nem EGT tagállam tőzsdéjére bevezetett értékpapír után járt, akkor 

25%-os adót fizet osztaléka után. A belföldi osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás összege 

legfeljebb 450.000 Ft és a megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék 

hányadosa lehet. A magánszemély 14% egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni osztaléka 

után. 

 

2011-ben a 10%-os kedvezményes adókulcs megszűnik. Minden esetben egységesen kell 

adózni. A magánszemély osztaléka után 16% osztalékadót köteles fizetni. Az egészségügyi 

hozzájárulás mértéke nem változott. 

 

2012-ben továbbra is egységesen, 16%-kal kell adózni az osztalék után. Az egészségügyi 

hozzájárulás mértéke ugyancsak nem változott [1], [2], [3]. 

 

2.5 Juttatások adózása 

2.5.1 Juttatások adózása 2010-ben 

 

Juttatás megnevezése Juttatás értékhatára Adó mértéke 

Üdülési csekk 

Maximum a minimálbért 

meg nem haladó értékben 

évente 

Juttatás értéke x 0,25 

Iskolakezdési támogatás 

Tanuló gyermekenként 

maximum a minimálbér 

30%-áig 

Juttatás értéke x 0,25 

Helyi bérlet 
Maximum a 2010. évi bérlet 

összegéig 
Juttatás értéke x 0,25 

Melegétkezési utalvány Maximum havi 18.000 Ft-ig Juttatás értéke x 0,25 

Internet utalvány Nincs meghatározva Adómentes 

Önkéntes nyugdíjpénztár 
Maximum a minimálbér 

50%-áig 
Juttatás értéke x 0,25 

Önkéntes egészségpénztár 
Együttvéve maximum a 

minimálbér 30%-áig 
Juttatás értéke x 0,25 

Hidegétkeztetési utalvány Az első forinttól Juttatás értéke x 0.54 

Kultúra utalvány Az első forinttól Juttatás értéke x 0.54 

Ajándék utalvány Az első forinttól Juttatás értéke x 0.54 

17. táblázat: Juttatások adózása 2010-ben 
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A jövedelem megegyezik a juttatás értékével, illetve az ingyen, kedvezményesen juttatott 

szolgáltatás esetén pedig annak nem megtérítendő piaci részével. Utalványoknál 

egyértelműen meg kell határozni, hogy milyen termékre, szolgáltatásra használható fel [1]. 

 

2.5.2 Juttatások adózása 2011-ben 

 

2011-ben a természetbeni juttatás megszűnik, helyette lesznek: 

 Béren kívüli juttatások 

 Béren kívülinek nem minősülő, egyes meghatározott juttatások 

 Béren kívülinek nem minősülő, egyes meg nem határozott juttatások 

 

Béren kívüli juttatás 

megnevezése 
Juttatás értékhatára Adó mértéke 

Üdülési csekk 

Maximum a minimálbért 

meg nem haladó értékben 

évente 

(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Iskolakezdési támogatás 

Tanuló gyermekenként 

maximum a minimálbér 

30%-áig 

(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Munkavállaló helyi utazására 

szolgáló bérlet 
Nincs meghatározva (Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Melegétkeztetés, étkezési 

támogatás 
Maximum havi 18.000 Ft-ig (Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Internethasználat Maximum havi 5.000 Ft-ig (Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztárba átutalt 

összeg 

Maximum a minimálbér 

50%-áig 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba átutalt 

összeg 

Együttvéve maximum a 

minimálbér 30%-áig 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató 

intézménybe átutalt összeg 

Maximum a minimálbér 

50%-áig 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Juttatás szövetkezet 

közösségi alapjából 

Maximum a minimálbér 

feléig évente 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Iskolarendszerű képzés 

költsége 

Maximum a minimálbér két 

és félszereséig évente 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

Széchenyi-pihenőkártyára 

utalt összeg 

Maximum évi 

300.000 Ft-ig 
(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16 

18. táblázat: Béren kívüli juttatások adózása 2011-ben 

 

Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások adója = [(Juttatás értéke x 

1,19) x 0,16] + [(Juttatás értéke x 1,19) x 0,27] 
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Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások: 

 Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, vagy más szolgáltatás révén a 

magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel. 

 Cégtelefon használata 

 Csoportos életbiztosítás 

 Minimálbér 25%-át meg nem haladó értékű reprezentáció, üzleti ajándék 

 Minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű csekély értékű ajándék 

 Ingyenes, vagy kedvezményes termék, melyre több magánszemély jogosult, de nem 

lebontható, hogy kinek mennyi a része 

 Ingyenes, vagy kedvezményes rendezvény több magánszemély számára, mely 

szabadidőprogramra irányul 

 Magánszemélynek ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás 

 Minimálbér 1%-át meg nem haladó értékű reklámcélú, vagy egyéb juttatás 

 Béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész 

 

Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások adója = (Juttatás 

értéke x 1,27) x 0,16. A tb-terheket a felek közötti jogviszony határozza meg. 

 

Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások: 

 Magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 

 Művelődési intézményi szolgáltatás 

 Ingyenes, vagy kedvezményes termék, szolgáltatás, melyre több magánszemély 

jogosult azonos módon 

 Ingyenes, vagy kedvezményes termék, szolgáltatás, melyre csak a magánszemélyek 

egy bizonyos köre jogosult azonos módon 

 Sporttevékenységhez kapcsolódó ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatás 

 Ingyenes, vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás 

 Ingyenes, vagy kedvezményes termék, szolgáltatás, ha a kifizető nem foglalkoztatója a 

juttatásban részesülő magánszemélynek [2]. 
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2.5.3 Juttatások adózása 2012-ben 

 

2012-ben a béren kívüli juttatásokat 10%-os egészségügyi hozzájárulás is terheli a 16%-os 

SZJA mellett. Ezeket továbbra is a juttatás 19%-os szuperbruttósítása után kell számolni. 

 

A juttatás EHO terhe azonban 27 %-ra nő, ha a juttatással kapcsolatban, a jogszabályban 

meghatározott feltételek nem teljesülnek, illetve a munkavállalónként adható éves 500 000 Ft 

keretösszeget meghaladóan adott juttatások esetén. Ezek a juttatások már nem béren kívüli 

juttatásnak, hanem egyes meghatározott juttatásnak minősülnek. 

 

Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások adója = [(Juttatás értéke x 

1,19) x 0,16] + [(Juttatás értéke x 1,19) x 0,1] (30,94%), vagy [(Juttatás értéke x 1,19) x 0,16] 

+ [(Juttatás értéke x 1,19) x 0,27] (51,17%). 

 

Béren kívüli juttatás 

megnevezése 

Juttatás értékhatára Adó, hozzájárulás 

mértéke 

Üdülési csekk Nem adható! n/a 

Üdültetés saját üdülőben 
Maximum a minimálbért meg 

nem haladó értékben évente 
Juttatás értéke x 0,3094 

Munkahelyi étkeztetés Maximum havi 12.500 Ft-ig Juttatás értéke x 0,3094 

Erzsébet-utalvány Maximum havi 5.000 Ft-ig Juttatás értéke x 0,3094 

Internethasználat Nem adható! n/a 

Iskolakezdési támogatás 
Tanuló gyermekenként 

maximum a minimálbér 30%-áig 
Juttatás értéke x 0,3094 

Helyi utazási bérlet Nincs meghatározva Juttatás értéke x 0,3094 

Iskolarendszerű képzés átvállalt 

költsége 

Maximum a minimálbér két és 

félszereséig évente 
Juttatás értéke x 0,3094 

Önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztárba átutalt összeg 

Maximum a minimálbér 50%-

áig 
Juttatás értéke x 0,3094 

Önkéntes kölcsönös 

egészségpénztárba átutalt összeg 

Együttvéve maximum a 

minimálbér 30%-áig 
Juttatás értéke x 0,3094 

Foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézménybe 

átutalt összeg 

Maximum a minimálbér 50%-

áig 
Juttatás értéke x 0,3094 

SZÉP kártya – Szálláshely-

szolgáltatás 

Maximum évi 

225.000 Ft-ig 
Juttatás értéke x 0,3094 

SZÉP kártya – Vendéglátás-

szolgáltatás 

Maximum évi 

150.000 Ft-ig 
Juttatás értéke x 0,3094 

SZÉP kártya – Szabadidő-

szolgáltatás 

Maximum évi 

75.000 Ft-ig 
Juttatás értéke x 0,3094 

19. táblázat: Béren kívüli juttatások adózása 2012-ben 
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Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások adója = [(Juttatás értéke x 

1,19) x 0,16] + [(Juttatás értéke x 1,19) x 0,27] (51,17%). 

 

Kicsit kibővült, megváltozott a béren kívülinek nem minősülő, egyes meghatározott 

juttatások köre: 

 Adómentes juttatásnak, üzleti ajándéknak nem minősülő, üzletpolitikai célú juttatás, 

amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. 

 Magánszemélyeknek szánt ajándéktárgyak kiadásai, melynek egyedi értéke 

személyenként nem haladhatja meg a minimálbér 25%-át. 

 500 ezer forintos éves keretösszeg feletti juttatás (ez esetben a már korábban 

megfizetett 10%-os ehó levonható). 

 Reprezentáció, üzleti ajándék értékhatár nélkül. 

 A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része. 

 Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része. 

 Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkeztetés, más szolgáltatás. 

 Cégtelefon magáncélú használata. 

 Csoportos biztosítások díja. 

 Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék, szolgáltatás, 

megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos 

feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás. 

 Csekély értékű ajándék, legfeljebb évi 3 alkalommal. 

 Bárki által hozzáférhető termék, szolgáltatás. 

 Rendezvényen adott ingyenes ellátás, szabadidőprogram, ajándék [3]. 
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3. SZJA törvény változásainak számszerű elemzése (2010 – 2011 – 2012) 

3.1 Magánszemélyek jellemzői és a rájuk vonatkozó kedvezmények 

 

1. kedvezménycsoport [1. KCS] (1. magánszemély [MSZ] esetében): 

 Nem nyugdíjas. 

 1 eltartottal rendelkezik, abból 0 a kedvezményezett eltartottak száma. 

  Nem tagja önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak. 

  Nincs belföldi osztaléka. 

 

2. kedvezménycsoport [2. KCS] (2. magánszemély [MSZ] esetében): 

 Nem nyugdíjas. 

 1 eltartottal rendelkezik, abból 1 a kedvezményezett eltartottak száma. 

  Nem tagja önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak. 

  Nincs belföldi osztaléka. 

  

3. kedvezménycsoport [3. KCS] (3. magánszemély [MSZ] esetében): 

 Nyugdíjas. 

 2 eltartottal rendelkezik, abból 2 a kedvezményezett eltartottak száma. 

  Tagja önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak. 

  2020. január 01 előtt megy nyugdíjba. 

  Nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye. 

  Van belföldi osztaléka. 

 

4. kedvezménycsoport [4. KCS] (4. magánszemély [MSZ] esetében): 

 Nem nyugdíjas. 

 3 eltartottal rendelkezik, abból 2 a kedvezményezett eltartottak száma. 

  Tagja önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak. 

  2020. január 01 után megy nyugdíjba. 

  Van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye. 

  Van belföldi osztaléka. 
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3.2 Példák 2010-es jövedelmek adójára (éves adatokkal) 

 

2010-es jövedelmek adója 1. MSZ 2. MSZ 3. MSZ 4. MSZ 

1. Éves bruttó kereset 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

2. Éves nyugdíj 0 0 1.400.000 Ft 0 

3. Összes jövedelem 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

4. Adóalap-kiegészítés 310.500 Ft 540.000 Ft 729.000 Ft 1.215.000 Ft 

5. Összevont adóalap 1.460.500 Ft 2.540.000 Ft 3.429.000 Ft 5.715.000 Ft 

6. Eltartottak száma 1 1 2 3 

7. Kedvezményezett 

eltartottak száma 
0 1 2 2 

8. Családi kedvezmény 0 0 0 96.000 Ft 

9. Tényleges adóalap 1.460.500 Ft 2.540.000 Ft 3.429.000 Ft 5.619.000 Ft 

10. Számított adó 248.285 Ft 431.800 Ft 582.930 Ft 1.048.080 Ft 

11. Adójóváírás 181.200 Ft 181.200 Ft 152.280 Ft 0 

12. Összevont adóalap adója 67.085 Ft 250.600 Ft 430.650 Ft 1.048.080 Ft 

13. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg 

0 0 350.000 Ft 600.000 Ft 

14. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg utáni adóátutalás 

0 0 105.000 Ft 120.000 Ft 

15. Osztalék 0 0 850.000 Ft 2.200.000 Ft 

16. Osztalék utáni adó 0 0 212.500 Ft 550.000 Ft 

17. Megfizetett pénzbeli és 

természetbeni 

egészségbiztosítási járulék 

69.000 Ft 120.000 Ft 108.000 Ft 270.000 Ft 

18. Osztalék utáni 

egészségügyi hozzájárulás 
0 0 119.000 Ft 180.000 Ft 

19. Nyugdíjjárulék 109.250 Ft 190.000 Ft 256.500 Ft 427.500 Ft 

20. Egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulék 
86.250 Ft 150.000 Ft 108.000 Ft 337.500 Ft 

21. Éves nettó kereset 

(osztalék nélkül) 
887.415 Ft 1.409.400 Ft 1.904.850 Ft 2.686.920 Ft 

22. Éves nettó kereset 

(osztalékkal) 
887.415 Ft 1.409.400 Ft 2.423.350 Ft 4.156.920 Ft 

20. táblázat: Számítás a 2010-es jövedelmek adójára 
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Mellékszámítások: 

 

Havi bruttó kereset: 

 

 Havi bruttó kereset = Éves bruttó kereset / 12 hónap 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Havi bruttó kereset = 1.150.000 / 12 = 95.833,33 ~ 95.835 

 2. magánszemély esetében: 

  Havi bruttó kereset = 2.000.000 / 12 = 166.666,7 ~ 166.665 

 3. magánszemély esetében: 

  Havi bruttó kereset = 2.700.000 / 12 = 225.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Havi bruttó kereset = 4.500.000 / 12 = 375.000 

 

3. Összes jövedelem: 

 

 Összes jövedelem = Éves bruttó kereset 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves bruttó kereset = 1.100.000 

  Összes jövedelem = 1.100.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves bruttó kereset = 2.000.000 

  Összes jövedelem = 2.000.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves bruttó kereset = 2.700.000 

  Összes jövedelem = 2.700.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves bruttó kereset = 4.500.000 

  Összes jövedelem = 4.500.000 
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4. Adóalap-kiegészítés: 

 

 Adóalap-kiegészítés = Összes jövedelem x 27% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 1.150.000 x 0,27 = 310.500 

 2. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 2.000.000 x 0,27 = 540.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 2.700.000 x 0,27 = 729.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 4.500.000 x 0,27 = 1.215.000 

 

5. Összevont adóalap: 

 

 Összevont adóalap = Összes jövedelem + Adóalap-kiegészítés 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 1.150.000 + 310.500 = 1.460.500 

 2. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 2.000.000 + 540.000 = 2.540.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 2.700.000 + 729.000 = 3.429.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 4.500.000 + 1.215.000 = 5.715.000 

 

8. Családi kedvezmény: 

 

 1-2 eltartott esetében évente: 

  Családi kedvezmény = 0 Ft 

 Igénybevételi jövedelemhatár alatt legalább 3 eltartott esetében évente: 

  Családi kedvezmény = 4000 Ft x Kedvezményezett eltartottak száma x 12 hónap 
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 Igénybevételi jövedelemhatár felett legalább 3 eltartott esetében évente: 

  Családi kedvezmény = (4000 Ft x Kedvezményezett eltartottak száma x 12 hónap) – 

– [(Összes jövedelem – Igénybevételi jövedelemhatár) x 15%] 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 0 

 4. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 4000 x 2 x 12 = 96.000 

 

9. Tényleges adóalap: 

 

 Tényleges adóalap = Összevont adóalap – Családi kedvezmény 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 1.460.500 – 0 = 1.460.500 

 2. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 2.540.000 – 0 = 2.540.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 3.429.000 – 0 = 3.429.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 5.715.000 – 96.000 = 5.619.000 

 

10. Számított adó: 

 

 Ha Tényleges adóalap <= 5.000.000 Ft, akkor: 

  Számított adó = Tényleges adóalap x 17% 

 Ha Tényleges adóalap > 5.000.000 Ft, akkor: 

  Számított adó = (5.000.000 Ft x 17%) + [(Tényleges adóalap – 5.000.000 Ft) x 32%] 
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 1. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.460.500 x 0,17 = 248.285 

 2. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 2.540.000 x 0,17 = 431.800 

 3. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 3.429.000 x 0,17 = 582.930 

 4. magánszemély esetében: 

  Számított adó = (5.000.000 x 0,17) + [(5.619.000 – 5.000.000) x 0,32] = 

  850.000 + 198.080 = 1.048.080 

 

11. Adójóváírás: 

 

 Összege havonta legfeljebb 15.100 Ft, évente pedig 181.200 Ft lehet. 

 Ha Összevont adóalap <= 3.188.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = Összevont adóalap x 17% 

 Ha 3.188.000 Ft < Összevont adóalap <= 4.698.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = 181.200 – [(Összevont adóalap – 3.188.000 Ft) x 12%] 

 Ha Összevont adóalap > 4.698.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = 0 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 1.460.500 x 0,17 = 248.285 -> 181.200 

  Adójóváírás havi összege = 181.200 / 12 = 15.100 

 2. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 2.540.000 x 0,17 = 431.800 -> 181.200   

  Adójóváírás havi összege = 181.200 / 12 = 15.100 

 3. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 181.200 – [(3.429.000 – 3.188.000) x 0,12] = 

  181.200 – 28.920 = 152.280 

  Adójóváírás havi összege = 152.280 / 12 = 12.690 

 4. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0 

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 
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12. Összevont adóalap adója: 

 

 Összevont adóalap adója = Számított adó – Adójóváírás 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 248.285 – 181.200 = 67.085 

 2. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 431.800 – 181.200 = 250.600 

 3. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 582.930 – 152.280 = 430.650 

 4. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 1.048.080 – 0 = 1.048.080 

 

14. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás: 

 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 után megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 100.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 120.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 előtt megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 130.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 150.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg x 30% 

 

 

 



25 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,3 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,3 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  350.000 x 0,3 = 105.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  600.000 x 0,3 = 180.000 -> 120.000 

 

16. Osztalék utáni adó: 

 

 Ha a magánszemély osztaléka EGT tagállam tőzsdéjére bevezetett értékpapír után járt: 

  Osztalék utáni adó = Osztalék x 10% 

 Ha a magánszemély osztaléka nem EGT tagállam tőzsdéjére bevezetett értékpapír után 

járt: 

  Osztalék utáni adó = Osztalék x 25% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 0 x 0,25 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 0 x 0,25 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 850.000 x 0,25 = 212.500 

 4. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 2.200.000 x 0,25 = 550.000 
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17. Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék =  

  Éves bruttó kereset x 6% 

 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  Éves bruttó kereset x 4% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  1.150.000 x 0,06 = 69.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.000.000 x 0,06 = 120.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.700.000 x 0,04 = 108.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  4.500.000 x 0,06 = 270.000 

 

18. Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás: 

 

 Összege legfeljebb a 450.000 Ft - Megfizetett pénzbeli és természetbeni 

 egészségbiztosítási járulék hányadosa lehet. 

 Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = Osztalék x 14% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 850.000 x 0,14 = 119.000 
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 4. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 2.200.000 x 0,14 = 308.000 -> 180.000 

 

19. Nyugdíjjárulék: 

 

 Nyugdíjjárulék = Éves bruttó kereset x 9,5% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 1.150.000 x 0,095 = 109.250 

 2. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 2.000.000 x 0,095 = 190.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 2.700.000 x 0,095 = 256.500 

 4. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 4.500.000 x 0,095 = 427.500 

 

20. Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = Éves bruttó kereset x 7,5% 

 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = Éves bruttó kereset x 4% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 1.150.000 x 0,075 = 86.250 

 2. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 2.000.000 x 0,075 = 150.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = 2.700.000 x 0,04 = 108.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 4.500.000 x 0,075 = 337.500 
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21. Éves nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = Éves bruttó kereset – (Összevont adóalap adója + 

Nyugdíjjárulék + Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék) 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.150.000 – (67.085 + 109.250 + 86.250) = 

  1.150.000 – 262.585 = 887.415 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.000.000 – (250.600 + 190.000 + 150.000) = 

  2.000.000 – 590.600 = 1.409.400 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.700.000 – (430.650 + 256.500 + 108.000) = 

  2.700.000 – 795.150 = 1.904.850 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 4.500.000 – (1.048.080 + 427.500 + 337.500) 

= 4.500.000 – 1.813.080 = 2.686.920 

 

22. Éves nettó kereset (osztalékkal): 

 

 Éves nettó kereset (osztalékkal) = Éves nettó kereset (osztalék nélkül) + [Osztalék – 

(Osztalék utáni adó + Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás)] 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 887.415 + [0 – (0 + 0)] = 887.415 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 1.409.400 + [0 – (0 + 0)] = 1.409.400 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 1.904.850 + [850.000 – (212.500 + 119.000)] = 

1.904.850 + 518.500 = 2.423.350 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 2.686.920 + [2.200.000 – (550.000 + 180.000)] = 

2.686.920 + 1.470.000 = 4.156.920 

 



29 

 

Havi nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = Éves nettó kereset (osztalék nélkül) / 12 hónap 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 856.710 / 12 = 73.951,25 -> 73.950 

 2. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.409.400 / 12 = 117.450 

 3. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.904.850 / 12 = 158.737,5 -> 158.740 

 4. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.686.920 / 12 = 223.910 
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3.3 Példák 2011-es jövedelmek adójára (éves adatokkal) 

 

2011-es jövedelmek adója 1. MSZ 2. MSZ 3. MSZ 4. MSZ 

1. Éves bruttó kereset 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

2. Éves nyugdíj 0 0 1.400.000 Ft 0 

3. Összes jövedelem 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

4. Adóalap-kiegészítés 310.500 Ft 540.000 Ft 729.000 Ft 1.215.000 Ft 

5. Összevont adóalap 1.460.500 Ft 2.540.000 Ft 3.429.000 Ft 5.715.000 Ft 

6. Eltartottak száma 1 1 2 3 

7. Kedvezményezett 

eltartottak száma 
0 1 2 2 

8. Családi kedvezmény 0 750.000 Ft 1.500.000 Ft 4.950.000 Ft 

9. Tényleges adóalap 1.460.500 Ft 1.790.000 Ft 1.929.000 Ft 765.000 Ft 

10. Számított adó 233.680 Ft 286.400 Ft 308.640 Ft 122.400 Ft 

11. Adójóváírás 145.200 Ft 145.200 Ft 63.720 Ft 0 

12. Összevont adóalap adója 88.480 Ft 141.200 Ft 244.920 Ft 122.400 Ft 

13. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg 

0 0 350.000 Ft 600.000 Ft 

14. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg utáni adóátutalás 

0 0 70.000 Ft 120.000 Ft 

15. Osztalék 0 0 850.000 Ft 2.200.000 Ft 

16. Osztalék utáni adó 0 0 136.000 Ft 352.000 Ft 

17. Megfizetett pénzbeli és 

természetbeni 

egészségbiztosítási járulék 

69.000 Ft 120.000 Ft 108.000 Ft 270.000 Ft 

18. Osztalék utáni 

egészségügyi hozzájárulás 
0 0 119.000 Ft 180.000 Ft 

19. Nyugdíjjárulék 115.000 Ft 200.000 Ft 270.000 Ft 450.000 Ft 

20. Egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulék 
86.250 Ft 150.000 Ft 108.000 Ft 337.500 Ft 

21. Éves nettó kereset 

(osztalék nélkül) 
860.270 Ft 1.508.800 Ft 2.077.080 Ft 3.590.100 Ft 

22. Éves nettó kereset 

(osztalékkal) 
860.270 Ft 1.508.800 Ft 2.672.080 Ft 5.258.100 Ft 

21. táblázat: Számítás a 2011-es jövedelmek adójára 
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Mellékszámítások: 

 

8. Családi kedvezmény: 

 

 Kedvezmény havi összege: 

  1-2 eltartott esetében havonta = 62.500 Ft 

  Legalább 3 eltartott esetében havonta = 206.250 Ft 

 Családi kedvezmény = Kedvezmény havi összege x 12 hónap x Kedvezményezett 

eltartottak száma 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 62.500 x 12 x 0 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 62.500 x 12 x 1 = 750.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 62.500 x 12 x 2 = 1.500.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Családi kedvezmény = 206.250 x 12 x 2 = 4.950.000 

 

9. Tényleges adóalap: 

 

 Tényleges adóalap = Összevont adóalap – Családi kedvezmény 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 1.460.500 – 0 = 1.460.500 

 2. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 2.540.000 – 750.000 = 1.790.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 3.429.000 – 1.500.000 = 1.929.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 5.715.000 – 4.950.000 = 765.000 
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10. Számított adó: 

 

 Számított adó = Tényleges adóalap x 16% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.460.500 x 0,16 = 233.680 

 2. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.790.000 x 0,16 = 286.400 

 3. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.929.000 x 0,16 = 308.640 

 4. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 765.000 x 0,16 = 122.400 

 

11. Adójóváírás: 

 

 Összege havonta legfeljebb 12.100 Ft, évente pedig 145.200 Ft lehet. 

 Ha Összevont adóalap <= 2.750.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = Összevont adóalap x 16% 

 Ha 2.750.000 Ft < Összevont adóalap <= 3.960.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = 145.200 – [(Összevont adóalap – 2.750.000 Ft) x 12%] 

 Ha Összevont adóalap > 3.960.000 Ft, akkor: 

  Adójóváírás = 0 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 1.460.500 x 0,16 = 233.680 -> 145.200 

  Adójóváírás havi összege = 145.200 / 12 = 12.100 

 2. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 2.540.000 x 0,16 = 406.400  -> 145.200 

  Adójóváírás havi összege = 145.200 / 12 = 12.100 

 3. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 145.200 – [(3.429.000 – 2.750.000) x 0,12] = 145.200 – 

81.480 = 63.720 

  Adójóváírás havi összege = 63.720 / 12 = 5.310 
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 4. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0 

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 

 

12. Összevont adóalap adója: 

 

 Összevont adóalap adója = Számított adó – Adójóváírás 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 233.680 – 145.200 = 88.480 

 2. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 286.400 – 145.200 = 141.200 

 3. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 308.640 – 63.720 = 244.920 

 4. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 122.400 – 0 = 122.400 

 

14. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás: 

 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 után megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 100.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 120.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 előtt megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 130.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 150.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 
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 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg x 20% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,2 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,2 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  350.000 x 0,2 = 70.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  600.000 x 0,2 = 120.000 

 

16. Osztalék utáni adó: 

 

 Osztalék utáni adó = Osztalék x 16% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 0 x 0,16 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 0 x 0,16 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 850.000 x 0,16 = 136.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni adó = 2.200.000 x 0,16 = 352.000 

 

17. Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék =  

  Éves bruttó kereset x 6% 
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 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  Éves bruttó kereset x 4% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  1.150.000 x 0,06 = 69.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.000.000 x 0,06 = 120.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.700.000 x 0,04 = 108.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  4.500.000 x 0,06 = 270.000 

 

18. Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás: 

 

 Összege legfeljebb a 450.000 Ft - Megfizetett pénzbeli és természetbeni 

 egészségbiztosítási járulék hányadosa lehet. 

 Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = Osztalék x 14% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 850.000 x 0,14 = 119.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 2.200.000 x 0,14 = 308.000 -> 180.000 

 

19. Nyugdíjjárulék: 

 Nyugdíjjárulék = Éves bruttó kereset x 10% 
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 1. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 1.150.000 x 0,1 = 115.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 2.000.000 x 0,1 = 200.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 2.700.000 x 0,1 = 270.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Nyugdíjjárulék = 4.500.000 x 0,1 = 450.000 

 

20. Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = Éves bruttó kereset x 7,5% 

 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = Éves bruttó kereset x 4% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 1.150.000 x 0,075 = 86.250 

 2. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 2.000.000 x 0,075 = 150.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = 2.700.000 x 0,04 = 108.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 4.500.000 x 0,075 = 337.500 

 

21. Éves nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = Éves bruttó kereset – (Összevont adóalap adója + 

Nyugdíjjárulék + Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék) 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.150.000 – (88.480 + 115.000 + 86.250) = 

  1.150.000 – 289.730 = 860.270 
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 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.000.000 – (141.200 + 200.000 + 150.000) = 

  2.000.000 – 491.200 = 1.508.800 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.700.000 – (244.920 + 270.000 + 108.000) = 

  2.700.000 – 622.920 = 2.077.080 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 4.500.000 – (122.400 + 450.000 + 337.500) = 

  4.500.000 – 909.900 = 3.590.100 

 

22. Éves nettó kereset (osztalékkal): 

 

 Éves nettó kereset (osztalékkal) = Éves nettó kereset (osztalék nélkül) + [Osztalék – 

(Osztalék utáni adó + Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás)] 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 860.270 + [0 – (0 + 0)] = 860.270 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 1.508.800 + [0 – (0 + 0)] = 1.508.800 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 2.077.080 + [850.000 – (136.000 + 119.000)] = 

2.077.080 + 595.000 = 2.672.080 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 3.590.100 + [2.200.000 – (352.000 + 180.000)] = 

3.590.100 + 1.668.000 = 5.258.100 

 

Havi nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Havi nettó kereset = Éves nettó kereset / 12 hónap 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 860.270 / 12 = 71.689,16 ~ 71.690 

 2. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.508.800 / 12 = 125.733,3 -> 125.735 
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 3. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.077.080 / 12 = 173.090 

 4. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 3.590.100 / 12 = 299.175 

 

3.4 Példák 2012-es jövedelmek adójára (éves adatokkal) 

 

2010-es jövedelmek adója 1. MSZ 2. MSZ 3. MSZ 4. MSZ 

1. Éves bruttó kereset 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

2. Éves nyugdíj 0 0 1.400.000 Ft 0 

3. Összes jövedelem 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

4. Adóalap-kiegészítés 0 0 74.520 Ft 560.520 Ft 

5. Összevont adóalap 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.774.520 5.060.520 Ft 

6. Eltartottak száma 1 1 2 3 

7. Kedvezményezett 

eltartottak száma 
0 1 2 2 

8. Családi kedvezmény 0 750.000 Ft 1.500.000 Ft 4.950.000 Ft 

9. Tényleges adóalap 1.150.000 Ft 1.250.000 Ft 1.274.520 Ft 110.520 Ft 

10. Számított adó 184.000 Ft 200.000 Ft 203.920 Ft 17.680 Ft 

11. Adójóváírás 0 0 0 0 

12. Összevont adóalap adója 184.000 Ft 200.000 Ft 203.920 Ft 17.680 Ft 

13. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg 

0 0 350.000 Ft 600.000 Ft 

14. Önkéntes kölcsönös 

biztosítópénztárba befizetett 

összeg utáni adóátutalás 

0 0 70.000 Ft 17.680 Ft 

15. Osztalék 0 0 850.000 Ft 2.200.000 Ft 

16. Osztalék utáni adó 0 0 136.000 Ft 352.000 Ft 

17. Megfizetett pénzbeli és 

természetbeni 

egészségbiztosítási járulék 

80.500 Ft 140.000 Ft 108.000 Ft 315.000 Ft 

18. Osztalék utáni 

egészségügyi hozzájárulás 
0 0 119.000 Ft 135.000 Ft 

19. Nyugdíjjárulék 115.000 Ft 200.000 Ft 270.000 Ft 450.000 Ft 

20. Egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulék 
97.750 Ft 170.000 Ft 108.000 Ft 382.500 Ft 

21. Éves nettó kereset 

(osztalék nélkül) 
753.250 Ft 1.430.000 Ft 2.118.080 Ft 3.649.820 Ft 

22. Éves nettó kereset 

(osztalékkal) 
753.250 Ft 1.430.000 Ft 2.713.080 Ft 5.362.820 Ft 

22. táblázat: Számítás a 2012-es jövedelmek adójára 
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Mellékszámítások: 

 

4. Adóalap-kiegészítés: 

 

 Ha Összes jövedelem <= 2.424.000 Ft, akkor: 

  Adóalap-kiegészítés = 0 Ft 

 Ha Összes jövedelem > 2.424.000 Ft, akkor: 

  Adóalap-kiegészítés = (Összes jövedelem – 2.424.000 Ft) x 27% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = (2.700.000 – 2.424.000) x 0,27 = 276.000 x 0,27 = 74.520 

 4. magánszemély esetében: 

  Adóalap-kiegészítés = (4.500.000 – 2.424.000) x 0,27 = 2.076.000 x 0,27 = 560.520 

 

5. Összevont adóalap: 

 

 Összevont adóalap = Összes jövedelem + Adóalap-kiegészítés 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 1.150.000 + 0 = 1.150.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 2.000.000 + 0 = 2.000.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 2.700.000 + 74.520 = 2.774.520 

 4. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap = 4.500.000 + 560.520 = 5.060.520 

 

9. Tényleges adóalap: 

 

 Tényleges adóalap = Összevont adóalap – Családi kedvezmény 
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 1. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 1.150.000 – 0 = 1.150.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 2.000.000 – 750.000 = 1.250.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 2.774.520 – 1.500.000 = 1.274.520 

 4. magánszemély esetében: 

  Tényleges adóalap = 5.060.520 – 4.950.000 = 110.520 

 

10. Számított adó: 

 

 Számított adó = Tényleges adóalap x 16% 

 1. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.150.000 x 0,16 = 184.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.250.000 x 0,16 = 200.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 1.274.520 x 0,16 = 203.923,2 ~ 203.920 

 4. magánszemély esetében: 

  Számított adó = 110.520 x 0,16 = 17.683,2 ~ 17.680 

 

11. Adójóváírás: 

 

 Adójóváírás = 0 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0 

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0  

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0 

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 
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 4. magánszemély esetében: 

  Adójóváírás éves összege = 0 

  Adójóváírás havi összege = 0 / 12 = 0 

 

12. Összevont adóalap adója: 

 

 Összevont adóalap adója = Számított adó – Adójóváírás 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 184.000 – 0 = 184.000 

 2. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 200.000 – 0 = 200.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 203.920 – 0 = 203.920 

 4. magánszemély esetében: 

  Összevont adóalap adója = 17.680 – 0 = 17.680 

 

14. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás: 

 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 után megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 100.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 120.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

 Ha a magánszemély 2020. január 01 előtt megy nyugdíjba: 

  Ha nincs magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 130.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 

  Ha van magánnyugdíjpénztári tagsághoz kapcsolódó kedvezménye: 

   Összege legfeljebb az Összevont adóalap adója és 150.000 Ft közül a kisebbik 

lehet. 
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 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

 Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg x 20% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,2 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  0 x 0,2 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  350.000 x 0,2 = 70.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg utáni adóátutalás =  

  600.000 x 0,2 = 120.000 -> 17.680 

 

17. Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék =  

  Éves bruttó kereset x 7% 

 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  Éves bruttó kereset x 4% 

 1. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  1.150.000 x 0,07 = 80.500 

 2. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.000.000 x 0,07 = 140.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  2.700.000 x 0,04 = 108.000 
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 4. magánszemély esetében: 

  Megfizetett pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék = 

  4.500.000 x 0,07 = 315.000 

 

18. Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás: 

 

 Összege legfeljebb a 450.000 Ft - Megfizetett pénzbeli és természetbeni 

 egészségbiztosítási járulék hányadosa lehet. 

 Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = Osztalék x 14% 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 2. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 0 x 0,14 = 0 

 3. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 850.000 x 0,14 = 119.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás = 2.200.000 x 0,14 = 308.000 -> 135.000 

 

20. Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék: 

 

 Nem nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = Éves bruttó kereset x 8,5% 

 Nyugdíjas magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = Éves bruttó kereset x 4% 

 1. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 1.150.000 x 0,085 = 97.750 

 2. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 2.000.000 x 0,085 = 170.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Természetbeni egészségbiztosítási járulék = 2.700.000 x 0,04 = 108.000 

 4. magánszemély esetében: 

  Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék = 4.500.000 x 0,085 = 382.500 
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21. Éves nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = Éves bruttó kereset – (Összevont adóalap adója + 

Nyugdíjjárulék + Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék) 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.150.000 – (184.000 + 115.000 + 97.750) = 

  1.150.000 – 396.750 = 753.250 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.000.000 – (200.000 + 200.000 + 170.000) = 

2.000.000 – 570.000 = 1.430.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.700.000 – (203.920 + 270.000 + 108.000) = 

2.700.000 – 581.920 = 2.118.080 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalék nélkül) = 4.500.000 – (17.680 + 450.000 + 382.500) = 

4.500.000 – 850.180 = 3.649.820 

 

22. Éves nettó kereset (osztalékkal): 

 

 Éves nettó kereset (osztalékkal) = Éves nettó kereset (osztalék nélkül) + [Osztalék – 

(Osztalék utáni adó + Osztalék utáni egészségügyi hozzájárulás)] 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 753.250 + [0 – (0 + 0)] = 753.250 

 2. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 1.430.000 + [0 – (0 + 0)] = 1.430.000 

 3. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 2.118.080 + [850.000 – (136.000 + 119.000)] = 

2.118.080 + 595.000 = 2.713.080 

 4. magánszemély esetében: 

  Éves nettó kereset (osztalékkal) = 3.649.820 + [2.200.000 – (352.000 + 135.000)] = 

3.649.820 + 1.713.000 = 5.362.820 
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Havi nettó kereset (osztalék nélkül): 

 

 Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = Éves nettó kereset (osztalék nélkül) / 12 hónap 

 

 1. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 753.250 / 12 = 62.770,83 ~ 62.770 

 2. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 1.430.000 / 12 = 119.166,66 ~ 119.165 

 3. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 2.118.080 / 12 = 176.506 ~ 176.505 

 4. magánszemély esetében: 

  Havi nettó kereset (osztalék nélkül) = 3.649.820 / 12 = 304.151,66 ~ 304.150 
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4. SZJA törvény változásainak szöveges kiértékelése (2010 – 2011 – 2012) 

4.1 A minimálbér és a garantált bérminimum változásai 

 

Minimálbérek 

Mettől Meddig Összeg 

2010. Január 1. 2010. December 31. 73.500 Ft 

2011. Január 1. 2011. December 31. 78.000 Ft 

2012. Január 1.  93.000 Ft 

23. táblázat: A minimálbérek alakulása 2010. január 1-től 2012. január 1-ig 

 

A táblázat alapján jól kivehető, hogy igyekezték úgy alakítani a minimálbéreket, hogy 

egyrészt azok igazodjanak az inflációhoz, másrészt pedig a 2011-ről 2012-re történő változás 

alapján kiderül, hogy azt is el akarták kerülni, hogy túlságosan sokat adózzanak 

jövedelmükhöz képest azok, akik eddig is minimálbéren éltek. Ezzel próbálták kompenzálni 

az adójóváírás kivezetését, ami nagyban elősegítette a minimálbéren élőket abban, hogy 

kevesebb adót fizessenek. 

 

 

1. ábra: A minimálbér változásai 2009-től 2013-ig 

 

*2012-re az 5 százalékig tartó bérkompenzációval, 2013-ra a 0 százalékos kedvezménnyel 

számolva, amely a tartósan munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozik. 

 

**4,3 százalékos minimálbér-emeléssel számolva. 
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Garantált bérminimumok 

Mettől Meddig Összeg 

2011. Január 1. 2011. December 31. 94.000 Ft 

2012. Január 1.  108.000 Ft 

24. táblázat: A garantált bérminimumok alakulása 2011. január 1-től 2012. január 1-ig 

 

A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú 

szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a 

teljes munkaidő teljesítése esetén [5], [10]. 

 

4.2 Kiértékelés 

 

Kiértékelés 1. MSZ 2. MSZ 3. MSZ 4. MSZ 

Éves bruttó kereset 1.150.000 Ft 2.000.000 Ft 2.700.000 Ft 4.500.000 Ft 

Havi bruttó kereset 95.835 Ft 166.665 Ft 225.000 Ft 375.000 Ft 

Kedvezmények 1. KCS 2. KCS 3. KCS 4. KCS 

Éves személyi 

jövedelemadó (2010) 
67.085 Ft 250.600 Ft 430.650 Ft 1.048.080 Ft 

Éves személyi 

jövedelemadó (2011) 
88.480 Ft 141.200 Ft 244.920 Ft 122.400 Ft 

Éves személyi 

jövedelemadó (2012) 
184.000 Ft 200.000 Ft 203.920 Ft 17.680 Ft 

Éves nettó kereset osztalék 

nélkül (2010) 
887.415 Ft 1.409.400 Ft 1.904.850 Ft 2.686.920 Ft 

Éves nettó kereset osztalék 

nélkül (2011) 
860.270 Ft 1.508.800 Ft 2.077.080 Ft 3.590.100 Ft 

Éves nettó kereset osztalék 

nélkül (2012) 
753.250 Ft 1.430.000 Ft 2.118.080 Ft 3.649.820 Ft 

Havi nettó kereset osztalék 

nélkül (2010) 
73.950 Ft 117.450 Ft 158.740 Ft 223.910 Ft 

Havi nettó kereset osztalék 

nélkül (2011) 
71.690 Ft 125.735 Ft 173.090 Ft 299.175 Ft 

Havi nettó kereset osztalék 

nélkül (2012) 
62.770 Ft 119.165 Ft 176.505 Ft 304.150 Ft 

25. táblázat: Összegző táblázat a 2010/2011/2012. évi jövedelmek adójához 

 

Az első magánszemély esetében igyekeztem olyan kedvezménycsoportot összeállítani, 

ami ma megfelel egy minimálbérrel rendelkező embernek, aki különösebb 

adókedvezményekben nem részesül, nem tudja igénybe venni azokat. 
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A 2010-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

nem vehet igénybe, mert nincs kedvezményezett eltartott családjában, a progresszív 

rendszerben 17%-kal adózik, kap adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs osztaléka, 

nem nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem 

kedvezményesen számolják el). 

 

A 2011-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

nem vehet igénybe, mert nincs kedvezményezett eltartott családjában, egységesen 16%-kal 

adózik, kap adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs osztaléka, nem nyugdíjas (így 

egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen számolják el). 

 

A 2012-es évvel kapcsolatban nem vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi 

kedvezményt nem vehet igénybe, mert nincs kedvezményezett eltartott családjában, 

egységesen 16%-kal adózik, nem kap adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs 

osztaléka, nem nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem 

kedvezményesen számolják el). 

 

Éves bruttó keresete tehát 1.150.000 Ft lett, ugyanis így a havi bruttó keresetének 

alakulása 95.835 lesz, ami közel megegyezik a 2012-es minimálbér összegével (93.000 Ft-

tal). 

 

2011. évi személyi jövedelemadója 21.395 Ft-tal több, mint az előző évben. 1%-kal több 

adót kellett számítani részére 2010-ben és még az adójóváírás maximális értéke is magasabb 

volt 2010-ben, így ezzel annyit vesztett 2011-re, hogy több lett az adója. 

 

2012. évi személyi jövedelemadója pedig 95.520 Ft-tal több, ugyanis azzal, hogy 

eltörölték az adójóváírás intézményét, még mindig nagyobb vesztesége van, mint azzal, hogy 

nem a szuperbruttósított jövedelme után adózik. 

 

Mivel folyamatosan többet adózik minden évben, így éves, illetve havi nettó jövedelme is 

csökkenő tendenciát mutat. 
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A második magánszemély esetében igyekeztem olyan kedvezménycsoportot összeállítani, 

ami ma megfelel egy kicsivel minimálbér feletti jövedelemmel rendelkező embernek, aki 

kisebb adókedvezményekben részesül. 

 

A 2010-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

nem vehet igénybe, mert kevesebb, mint 3 kedvezményezett eltartott van családjában, a 

progresszív rendszerben 17%-kal adózik, kap adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs 

osztaléka, nem nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem 

kedvezményesen számolják el). 

 

A 2011-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

már egy kedvezményezett eltartott után is igénybe vehet, egységesen 16%-kal adózik, kap 

adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs osztaléka, nem nyugdíjas (így 

egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen számolják el). 

 

A 2012-es évvel kapcsolatban nem vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi 

kedvezményt már egy kedvezményezett eltartott után is igénybe vehet, egységesen 16%-kal 

adózik, nem kap adójóváírást, nincs nyesz kedvezménye, nincs osztaléka, nem nyugdíjas (így 

egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen számolják el). 

 

Éves bruttó keresete tehát 2.000.000 Ft lett, ugyanis így a havi bruttó keresetének 

alakulása 166.665 Ft lesz, ami már azért a garantált bérminimum felett van jóval. 

 

2011. évi személyi jövedelemadója 109.400 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Igaz, 

hogy 1%-kal több adót kellett számítani részére 2010-ben, és az adójóváírás maximális értéke 

magasabb volt 2010-ben, de olyan magas családi kedvezményben részesült a 2011-es törvény 

szerint, hogy ez jócskán csökkentette adóját. 

 

2012. évi személyi jövedelemadója pedig 58.800 Ft-tal több, ugyanis azzal, hogy 

eltörölték az adójóváírás intézményét, még mindig nagyobb vesztesége van, mint azzal, hogy 

nem a szuperbruttósított jövedelme után adózik. Emellett 1%-kal emelték a pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék mértékét is. 
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Személyi jövedelemadójával fordítottan arányosan változik éves és havi nettó jövedelme 

is. 

 

A harmadik magánszemély esetében igyekeztem olyan kedvezménycsoportot 

összeállítani, ami ma megfelel egy középkategóriás keresetnek és mellette még nyugdíjas is 

az illető (csak a változatosság kedvéért). 

 

A 2010-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

nem vehet igénybe, mert kevesebb, mint 3 kedvezményezett eltartott van családjában, a 

progresszív rendszerben 17%-kal adózik, kap adójóváírást, van nyesz kedvezménye, nem 

magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és 

munkaerőpiaci-piaci járulékát kedvezményesen számolják el). 

 

A 2011-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

két kedvezményezett eltartott után vesz igénybe (2 közül), egységesen 16%-kal adózik, kap 

adójóváírást, van nyesz kedvezménye, nem magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, 

nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát kedvezményesen 

számolják el). 

 

A 2012-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

két kedvezményezett eltartott után vesz igénybe (2 közül), egységesen 16%-kal adózik, nem 

kap adójóváírást, van nyesz kedvezménye, nem magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, 

nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát kedvezményesen 

számolják el). 

  

Éves bruttó keresete tehát 2.700.000 Ft lett, ugyanis így a havi bruttó keresetének 

alakulása 225.000 Ft lesz, ami már azért szorosan a középkategória felé tart. 

 

2011. évi személyi jövedelemadója 185.730 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Igaz, 

hogy 1%-kal több adót kellett számítani részére 2010-ben, és az adójóváírás maximális értéke 

magasabb volt 2010-ben, de olyan magas családi kedvezményben részesült a 2011-es törvény 

szerint 2 kedvezményezett eltartott esetén, hogy ez jócskán csökkentette adóját. 
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2012. évi személyi jövedelemadója pedig 41.000 Ft-tal kevesebb, ugyanis adóalap-

kiegészítésének mértéke jóval lecsökkent (mivel több a jövedelme, ezért számít neki igazán az 

adóalap-kiegészítés mértéke, ugyanakkor mivel maximalizálva volt a 2011. évre vonatkozóan 

is az adójóváírás, így annak megszűnése nem befolyásolta annyira jelentős mértékben az 

adóját, mint a szuperbruttósítás). 

 

Személyi jövedelemadójával nem teljesen fordítottan arányosan változik éves és havi 

nettó jövedelme is, mivel nyugdíjasként kedvezményes ráták mellett fizet járulékokat. 

A negyedik magánszemély esetében igyekeztem olyan kedvezménycsoportot 

összeállítani, ami ma megfelel egy elég jónak mondható keresetnek és még adókedvezmények 

is vonatkoznak az illetőre. 

 

A 2010-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

igénybe vehet, mert 2 kedvezményezett eltartott van családjában (3 eltartottból), a progresszív 

rendszerben 17%-kal és 32%-kal is adózik, nem kap adójóváírást, van nyesz kedvezménye, 

magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, nem nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és 

munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen számolják el). 

 

A 2011-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

két kedvezményezett eltartott után vesz igénybe (3 közül), egységesen 16%-kal adózik, nem 

kap adójóváírást, van nyesz kedvezménye, magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, nem 

nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen 

számolják el). 

 

A 2012-es évvel kapcsolatban vonatkozik rá az adóalap-kiegészítés, családi kedvezményt 

két kedvezményezett eltartott után vesz igénybe (3 közül), egységesen 16%-kal adózik, nem 

kap adójóváírást, van nyesz kedvezménye, magánnyugdíjpénztári tag, van osztaléka, nem 

nyugdíjas (így egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci-piaci járulékát nem kedvezményesen 

számolják el). 

  

Éves bruttó keresete tehát 4.500.000 Ft lett, ugyanis így a havi bruttó keresetének 

alakulása 375.000 Ft lesz, ami már nem számít manapság rossz fizetésnek. 
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2011. évi személyi jövedelemadója 925.680 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Az 

egységes, 16%-os adókulcs mértékének köszönhetően nem 17 és 32 százalékkal kellett 

számolnia adóját. Az adójóváírás intézménye már 2010-ben sem vonatkozott rá. Olyan magas 

családi kedvezményben részesült a 2011-es törvény szerint 2 kedvezményezett eltartott esetén 

a háromból, hogy ez jócskán csökkentette adóját. 

 

2012. évi személyi jövedelemadója pedig 104.720 Ft-tal kevesebb, ugyanis adóalap-

kiegészítésének mértéke jóval lecsökkent (mivel több a jövedelme, ezért számít neki igazán az 

adóalap-kiegészítés mértéke, ugyanakkor mivel maximalizálva volt a 2011. évre vonatkozóan 

is az adójóváírás, így annak megszűnése nem befolyásolta annyira jelentős mértékben az 

adóját, mint a szuperbruttósítás). A családi kedvezmény pedig továbbra is elég nagy 

adókedvezményt biztosít neki. 

 

Személyi jövedelemadójával fordítottan arányosan változik éves és havi nettó jövedelme 

is.  

 

Az adó mértékének egységesítése a tehetősebbeknek kedvez, hiszen adott 

jövedelemhatár felett nem kell már progresszíven magasabb adókulccsal számolniuk. 

 

A családi kedvezmény mértéke olyan magas lett a 2010-es évhez képest, hogy több 

100.000-es (van ahol már a milliót is súrolja) adókedvezményt biztosít, akinek viszont nincs 

kedvezményezett eltartottja, csak eltartottja mégsem kap kedvezményt, de valószínűleg sok 

családban előfordul, hogy nem kevés pénzt kell folyósítani az eltartott felé is. 

 

Az adójóváírás igazán az alacsony jövedelműeknek volt hasznos és nekik számított az a 

kis maximalizált kedvezmény is, ami csökkenti adójukat, ez ugyanis különösebben nem 

befolyásolja a tehetősebbek nettó jövedelmét (elenyésző számukra már az adójóváírás után 

járó maximum kedvezmény is). 
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A szuperbruttósítás pedig leginkább a tehetősebbek terhére van, hiszen minél több 

jövedelme van valakinek, annál több lesz az adó alapja. Jó ötlet volt tehát jövedelemhatárhoz 

kötni a szuperbruttósítást, hogy ne kelljen az alacsonyabb jövedelműeknek felemelni az adó 

alapját. Azonban ne felejtsük el, hogy a tehetősebbek javára is van ez a változás, hiszen így a 

jövedelemkorlát alatt nekik sem kell alkalmazniuk, és ha kell is, akkor is csak a 

jövedelemkorlátot meghaladó részre. 
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5. A személy jövedelemadó változásai a költségvetés szemszögéből 

 

 

2. ábra: Feltörekvő országok bruttó és nettó államadóssága, valamint ciklikusan igazított elsődleges és teljes 

költségvetési egyenlegük (GDP százalékában, 2009 – 2011 átlaga) 

 

A személyi jövedelemadó a második legfontosabb bevételi forrása az államnak, ugyanis 

az áfa bevételek lényegesen több bevételt hoznak. 

 

2010-ben az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi egyenlege 869,8 

milliárd forintos deficittel zárt. Ekkora volt az államháztartás hiánya. Ez a GDP 3,2%-át teszi 

ki. A kormányzati szektor uniós módszertan szerinti hiánycélja (3,8%) 99,9%-ban 

megfelelően teljesült. Januárban 91 milliárd forint volt az államháztartás hiánya. 

 

A tervezett SZJA bevétel 1.885 milliárd forint volt, ténylegesen pedig nagyjából 1767,8 

milliárd SZJA bevételt realizált az állam, ez 6%-kal kevesebb a tervezettnél. A májusig 

összesített bevétel pedig 769 milliárd forintot tett ki, ez 40,7%-a volt a tervezett bevételnek, a 

ténylegesnek pedig 43,3%-a. 
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A pénzforgalmi hiány alakulásában kiemelt szerepet játszanak a kormány évközi, 

bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedései, amelyek összességében 5-600 milliárd 

forinttal javították az államháztartás egyenlegét. 

 

        

3. ábra: GDP-arányos bruttó államadósság alakulása  4. ábra: Az államadósság és a GDP alakulása (*Előzetes) 

 

2011-ben az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi egyenlege 1734,4 

milliárd forintos deficittel zárt. Ekkora volt az államháztartás hiánya. Ez csaknem a duplája 

volt a 2010-es évhez képest. A hiány a GDP több mint 6%-át teszi ki. Ez leosztva napi 4,75 

milliárd forintos hiányt jelent, vagyis azt, hogy óránként nagyjából 198 millió forinttal költött 

többet a kormány, mint amennyi bevétele volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium által 

közzétett jelentés szerint a hiány az éves eredeti előirányzat mintegy két és félszeresét, a 

törvényi módosított előirányzatnak pedig 110 százalékát jelenti. 

 

Januárban 122 milliárd forint volt az államháztartás hiánya. Egy évvel korábban 31 

milliárd forintos volt a többlet. Legutóbb 2007-ben mutatott jelentős 200 milliárd forintot 

meghaladó deficitet a januári államháztartási mérleg. Ezen belül a központi költségvetés 

110,8 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 37,9 milliárd forintos 

deficittel, az elkülönített állami pénzalapok pedig 25,9 milliárd forintos szufficittel zártak. 
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A tervezett SZJA bevétel 1363 milliárd forint volt, ez 27,8%-kal alacsonyabb a tavalyihoz 

képest, ténylegesen pedig nagyjából 1382,8 milliárd SZJA bevételt realizált az állam, ez a 

GDP 4,8%-át teszi ki és 22%-kal kevesebb, mint a tavalyi évben. Közel 385 milliárd forintos 

különbség lett így a 2010-es és a 2011-es tényleges SZJA bevétel között. A májusig 

összesített bevétel pedig 599 milliárd forintot tett ki, ez 43,9%-a volt a tervezett bevételnek.  

 

A pénzforgalmi hiány alakulásában egyrészt kiemelt szerepet játszanak az egyszeri tételek 

(önkormányzati adósságok átvállalása, MOL részvénycsomag, MÁV adósságának 

konszolidációja, Magyar Fejlesztési Bank (MFB) feltőkésítése, Európai Bizottság döntése 

miatt ÁFA visszautalás). Másrészt pedig az egykulcsos SZJA több pénzt hagyott a dolgozó 

emberek zsebében. Egykulcsossá tétele 20 százalékkal csökkentette a jövedelemadó-

bevételeket. A nagyobb kiadások között szerepel a kamatokra elköltött pénz. 

 

       

 5. ábra: Az államháztartás egyenlegének alakulása 6. ábra: Államadósság a GDP arányában (kivetítés)  

  

A 2012-es, első negyedévi hiány 282,3 milliárd forint, ez a GDP 4%-a. A bevételek 2012 

első negyedévében 7,2%-kal, a kiadások pedig 1,4%-kal növekedtek a 2011-es azonos 

időszakhoz viszonyítva. 

 

A korábbi évek adatai szerint 2011-es jövedelmeiről mintegy 4,5 millió magánszemélynek 

kell elszámolnia. A jövedelemadó-bevételek 10,6%-kal nőttek (megszűnt az adójóváírás, 

legkisebb jövedelmek is adóznak az első forinttól) [4], [7]. 
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Év Éves SZJA-bevétel 

2012 1574,3 

2011 1382,8 

2010 1767,8 

2009 1874,2 

2008 1998,8 

2007 1305,7 

2006 1119,1 

26. táblázat: Összegző táblázat a 2010/2011/2012. évi jövedelmek adójához 
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6. Súlyosbodó adóterhek, avagy mi várható 2013-ra 

 

Mindenképp érdemes megemlíteni a személyi jövedelemadó és a kapcsolódó járulékok 

jövőjét, ugyanis már most vannak javaslatok, tervezetek a jövő évre vonatkozóan. Az alábbiak 

a lehetséges tervezetek: 

 A minimálbérrel és a garantált minimálbérrel kapcsolatban az alábbi előrejelzések 

vannak: 

o Munkáltatók szerint: Minimálbér: 97.000 Ft, Garantált bérminimum: 112.000 

– 113.000 Ft. 4,2%-os minimálbéremelést tartanak elfogadhatónak (ez ugyanis 

megegyezne az infláció várható mértékével). 

 

 7. ábra: Az ötéves infláció néhány európai államban, 2007 – 2011 

 

o Kormány szerint: Minimálbér: 97.000 Ft, Pályakezdő minimálbér: 74.000 Ft. 

Akár 20% különbség is lehet a fiatal pályakezdők minimálbére és az idősebb 

munkavállalók minimálbére között. A pályakezdők minimálbérének az a célja, 

hogy egy fiatal pályakezdő minél hamarabb el tudjon helyezkedni egy cégnél, 

meglegyen a szükséges szakmai gyakorlata és munkatapasztalata ahhoz, hogy 

utána már meg tudja állni a helyét és bárhová el tudjon helyezkedni. Ennek 

persze az a hátránya, hogy ha a cég több embert foglalkoztat, akkor jobban 

meg fog oszlani az egy főre jutó kereset, éppen ezért lesz kevesebb a 

pályakezdő minimálbér. 
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Célja, hogy több ember legyen foglalkoztatva, persze kevesebb bérért. Az 

utána levő években folyamatosan emelkedne ez a fajta minimálbér a 

ledolgozott idővel egyenes arányban. Ez a rendszer már más országban is 

megjelent ilyen formában és beváltnak bizonyult (természetesen az ottani 

keresethez képest). 

o Munkástanácsok Országos Szövetsége szerint: Minimálbér: 115.000 Ft. 

Garantált bérminimum: 120.000 Ft. A szövetség javaslata szerint a 

minimálbérnek az átlag alatti körben kompenzálnia kell az adóemeléseket. 

o Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ): Minimálbér: 

100.000 Ft. Garantált bérminimum: 116.000 Ft. Javaslatuk szerint legalább 

bruttó 5%-os béremelés kell az átlagkeresetűek részére, az alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező magánszemélyek részére pedig még ennél többre is 

szükség lehet. 

 A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban jelentős növekedés várható az adó 

mértékét illetően, ami megközelíti, sőt talán túl is haladja a béren kívülinek nem 

minősülő, egyes meghatározott juttatások adóját (jelenleg: 51,17%). Ezzel a döntéssel 

talán lehetséges, hogy meg fog szűnni a „cafeteria-rendszer”, ugyanis így jelentősen 

vissza fog esni a cafeteriát igénybe vevő munkáltatók száma. 

 Megszűnik az összevont adóalapra vonatkozó jövedelmekre rótt adóalap kiegészítés. 

 Kizárólag iskolaszövetkezet tagjainak nem kell minden tekintetben ugyanazokat az 

adókat, járulékokat fizetni, azonban minden más diáknak viszont igen, aki másként 

vállal munkát. 

 Továbbra is marad az egykulcsos, egységes 16%-os adó úgy néz ki, ám az ellenzék 

javaslatai alapján visszavezetnék a többkulcsos adórendszert. 

 Személyi jövedelemadó helyett a kisvállalkozók esetében, ha az illető főállású egyéni 

vállalkozóként tevékenykedik és 6.000.000 Ft éves árbevétel alatt van jövedelme, 

akkor havi 50.000 Ft tételes adót fizet. Amennyiben másodállású egyéni 

vállalkozóként tevékenykedik és 6.000.000 Ft éves árbevétel alatt van jövedelme, 

akkor havi 25.000 Ft tételes adót fizet. 

 A családi adóalapra is kedvező hatással lesznek a változások. A gyerekkedvezmény 

az alacsony jövedelműeket is kedvezően fogja érinteni [4], [6], [8], [10]. 

 

 



60 

 

7. Abstract 

 

EFFECTS OF THE PERSONAL INCOME TAX CHANGES 

FROM THE POINT OF VIEW OF INDIVIDUALS AND STATE 

BUDGET 

Richárd Nagy 

Óbuda University 

John von Neumann Faculty of Informatics 

Alba Regia University Center VII. semester 

Tutor: Dr. Valéria Varga college docent 

Key words: income tax, tax, tax benefit, state budget. 

Do you want to pay tax fees because of tax returns? Certainly there is only one 

preferable answer for this question from everybody which is „Of course not!” but 

unfortunately it’s required. Let’s see what’s going on! 

 

Nobody likes the tax that is payed after the income which was earned in the previous 

year among people who do money earning activities. This tax is nothing more than the 

income tax. The income tax law is modified in every year. Most of the major changes have 

been in recent years which are worth exploring. Certainly we could get some surprising data 

as a result while we are observing consecutive years. 

 

It definitely worths reviewing the alteration of the individuals’ – who have different 

financial situations – net income. How much tax do they have to pay after their gross income? 

How much was it in the previous years? What kind of tax benefits are available for the 

individuals and what are these benefits’s conditions? 

 

The income tax belongs to one of the most important  state revenue. As a major source 

of revenue, it significantly influences the alteration of state budget. How much rate is between 

the state savings and the changes of income tax law? 

 

It turned out what to expect about the income tax in the next year and what is the last 

straw that is tolerable for the taxpayers. 
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