
Kitöltési segédlet abban az esetben, ha EGYEDÜLÁLLÓKÉNT szeretné igényelni a kedvezményt! 

Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta József      adóazonosító jele:  1234567890          ⎕  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül X, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 1 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  ................................... ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban szereplő 

nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már 

leadott nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

Változás időpontját 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Itt kell kitölteni, hogy 

egyedülállóként szeretné 

igényelni a kedvezményt! 

Ebben az esetben ide ne 

írjon semmit.  

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, 

MÁR NEM SZÁMOT KELL 

MEGADNI, HANEM A 

JOGOSULTSÁGNAK 

MEGFELELŐ BETŰT! 

ELLENŐRIZZE A BEKEZDÉS 

ALATT! 

 

Jelölje, majd folytassa új 

nyomtatványon, ha 3 

gyermeknél többet szeretne 

kedvezménynél figyelembe 

venni! 

 

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha élettárssal/házastárssal KÖZÖSEN 

szeretné igényelni a kedvezményt! 

Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta József      adóazonosító jele:  1234567890          ⎕  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen X érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 1 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve Minta Éva                                       adóazonosító jele: 9876543210 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése: Próba Kft.  

                                                                              adószáma: 11111111-1-11 

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már 

leadott nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

Változás időpontját 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

Itt kell kitölteni, ha 

házastársával/élettársával 

közösen szeretné igénybe 

venni a kedvezményt. 

Ez esetben a II. pont 

kitöltése kötelező! 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Jelölje, majd folytassa 

új nyomtatványon, ha 

3 gyermeknél többet 

szeretne 

kedvezménynél 

figyelembe venni! 

! 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR 

NEM SZÁMOT KELL MEGADNI, 

HANEM A JOGOSULTSÁGNAK 

MEGFELELŐ BETŰT! ELLENŐRIZZE 

A BEKEZDÉS ALATT! 

 

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha FELVÁLTVA GONDOZOTT GYERMEK UTÁN  

szeretné igényelni a kedvezményt! 
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta József      adóazonosító jele:  1234567890          ⎕  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     3 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) 33.335 forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) …… fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  .................................. ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  
III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már 

leadott nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

Változás időpontját 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettársával 

közösen szeretné az 

adókedvezményt 

érvényesíteni! 

Közösen érvényesítés 

esetén a II. pont kitöltése 

kötelező! 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Jelölje, majd folytassa 

új nyomtatványon, ha 

3 gyermeknél többet 

szeretne 

kedvezménynél 

figyelembe venni! 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR 

NEM SZÁMOT KELL MEGADNI, 

HANEM A JOGOSULTSÁGNAK 

MEGFELELŐ BETŰT! ELLENŐRIZZE 

A BEKEZDÉS ALATT! 

 

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha év közben már MAGZAT után is szeretné igényelni a kedvezményt! 
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta Éva      adóazonosító jele:  1234567890          ⎕  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     1 Név: Magzat     ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   b   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 2 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  .................................. ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR 

NEM SZÁMOT KELL MEGADNI, 

HANEM A JOGOSULTSÁGNAK 

MEGFELELŐ BETŰT! ELLENŐRIZZE 

A BEKEZDÉS ALATT! 

 

Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már 

leadott nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

Változás időpontját 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

Jelölje, majd folytassa 

új nyomtatványon, ha 

3 gyermeknél többet 

szeretne 

kedvezménynél 

figyelembe venni! 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettársá-

val közösen szeretné az 

adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Férfiként magzat után 

csak közösen jelölhető! 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha rokkantsági járadékban részesülő személy után szeretne adókedvezményt kitölteni! 
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta Péterné      adóazonosító jele:  1234567890          ⎕  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1    Név: Minta Péter    111111111   d   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

      1    Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

      1    Név: Minta Eszter    333333333   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 3 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  .................................. ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

Csak abban az esetben 

töltse ki, ha volt már 

leadott nyilatkozata, amit 

módosítani szeretne. 

Változás időpontját 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

Jelölje, majd folytassa 

új nyomtatványon, ha 

3 gyermeknél többet 

szeretne 

kedvezménynél 

figyelembe venni! 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR NEM 

SZÁMOT KELL MEGADNI, HANEM A 

JOGOSULTSÁGNAK MEGFELELŐ BETŰT! 

ELLENŐRIZZE A BEKEZDÉS ALATT! 

 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettársával 

közösen szeretné az 

adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Közösen jelölés esetén II. 

pont kitöltése kötelező! 

 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha 2 helyett már csak 1 gyermek után szeretné kedvezményt igénybe venni! 
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta Éva      adóazonosító jele:  1234567890          X  
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     0 Név: Minta Gergő     333333333    -   2023.02.01. 
     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) Rokkantsági 

járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 1 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  .................................. ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

 

Korábban leadott 

nyilatkozat módosítása 

miatt kötelezően 

jelölendő! 

Változás időpontját is 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR NEM 

SZÁMOT KELL MEGADNI, HANEM A 

JOGOSULTSÁGNAK MEGFELELŐ BETŰT! 

ELLENŐRIZZE A BEKEZDÉS ALATT! 

 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettársá-

val közösen szeretné az 

adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Közösen jelölés esetén 

II. pont kitöltése 

kötelező! 

 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha az idősebb gyermek szeptembertől felsőoktatási intézményben továbbtanul 

(és családi pótléknál beszámítódik) és eltartottként szeretné őt beszámítatni! 
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről  

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély              Módosított nyilatkozat 

neve: Minta Éva      adóazonosító jele:  1234567890          X   
1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (*Eltartotti minőség kódjai:1. Kedvezményezett eltartott, 2. Eltartott, 3. Felváltva gondozott gyermek, 4. Beteg 

gyermek, 5. Felváltva gondozott beteg gyermek 0. Kedvezménybe nem számító) Magzat esetén adatok helyett „magzat”-ot tüntessen fel!     

Eltartotti minőség*      Adóazonosító jel    Jogosultság jogcíme**           Változás időpontja          

     1 Név: Minta Balázs    222222222   a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     2 Név: Minta Gergő    111111111   ⎕   2023.09.01. 
     ⎕ Név:…………………………….   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   ⎕   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

 ⎕ Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 
[**Jogosultság jogcímei: a) Gyermek után családi pótlékra jogosult vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, b) Várandós nő vagy várandós nő közös háztartásban 

élő házastársa c) Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is), d) 

Rokkantsági járadékban részesülő vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,.] 

2. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül ⎕, vagy jogosult házastársammal/élettársammal közösen ⎕érvényesítem. 

3. Nyilatkozom, hogy jogosult vagyok a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló 

kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. X 

4. Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését.⎕ 

5. A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

b) 1 fő kedvezményezett eltartott után kívánom igénybe venni. Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalmát házastársam, élettársam megismerte és elfogadta. 

Kelt: …………………………..   A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:   ………..………………………………  

II. A családi kedvezményt kérő magánszemély jogosult házastársa/ élettársa 

neve …………………………………………………………………….                                       adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető megnevezése:  .................................. ……………………………………  

                                                                              adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

III. Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban 

szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

A munkáltató, kifizető megnevezése: …………………………………… adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:………………………………….    Cégszerű aláírás …………………………… 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, MÁR 

NEM SZÁMOT KELL MEGADNI, HANEM 

A JOGOSULTSÁGNAK MEGFELELŐ 

BETŰT! ELLENŐRIZZE A BEKEZDÉS 

ALATT! 

 

Korábban leadott 

nyilatkozat módosítása 

miatt kötelezően 

jelölendő! 

Változás időpontját is 

kérjük, szíveskedjen 

megadni! 
 

 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettár-

sával közösen szeretné 

az adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Közösen jelölés esetén 

II. pont kitöltése 

kötelező! 

 
 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 
Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! 

Csak akkor töltendő, ha 

csak járulékkedvezményt 

nem szeretne kérni! 

Ha az egész családi 

kedvezményt nem kéri, ne 

adjon le nyilatkozatot! 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 

 



Amennyiben a korábbi kedvezményezett eltartott után már nem 

érvényesíthető adókedvezmény, és eltartotti létszámba sem 

tartozik bele, akkor az alábbi nyilatkozat megtétele szükséges, amennyiben nem 

módosított adóelőleg nyilatkozatot szeretne leadni! 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott Minta József (adóazonosítójel: 1111111111) kérem, hogy Minta Gergő nevű, 4444444444 

adóazonosító jellel rendelkező gyermekem után a családi adókedvezményt 2023. július 1. napjától ne 

érvényesítsék számomra! 

 

Dátum: 

  ................................................   

 Aláírás 

  

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 
Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 

 



A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély a kedvezményeket Magyarországon csak akkor érvényesítheti, ha az 

adóévben megszerzett összes jövedelmének 75 százaléka Magyarországon adózik. 
Ha Ön külföldi adóügyi illetőségű magánszemély, a külföldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie 

az adókedvezmények igénybevételéhez! 

Kitöltési segédlet abban az esetben, ha külföldi illetőségű magánszemély 

kedvezményt szeretne érvényesíteni Magyarországon: 

Kiegészítő nyilatkozat a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek  

adóalap-kedvezményének érvényesítéséhez 

A nyilatkozat benyújtásának éve: 202X 

 (Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyilatkozathoz tartozó tájékoztatót!) 

 

 

A nyilatkozatot adó magánszemély: 

neve:    Minta József 

adóazonosító jele: 1234567890 

 

Nyilatkozom, hogy az adóévben megszerzett, Magyarországon adóköteles nem önálló tevékenységből és önálló 

tevékenységből származó jövedelmem, nyugdíjam és más hasonló, korábbi foglalkoztatásból származó jövedelmem 

eléri az adóévi összes jövedelmemnek (ideértve a Magyarországon nem adóztatható jövedelmet is) a 75 százalékát. Ezt 

a nyilatkozatot az adóalap-kedvezmény magyarországi érvényesítéséhez teszem meg. 

Kelt:……………………… ……………………. 

 

 

      ………..………………………… 

 A magánszemély aláírása 

 
  

A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét a 

nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 

Az adóelőleget megállapító munkáltató megnevezése: …..…………………………………… 

Az adóelőleget megállapító munkáltató adószáma:  ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕—⎕—⎕⎕  

Kelt:…………………………………… 

       …………………………………………… 

          Cégszerű aláírás 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Keltezés kötelező, a 

nyilatkozat hatályba 

lépését igazolja! 

 

 

Adja meg az évet, 

amelyik évre 

vonatkozóan nyilatkozik. 


