
Kitöltési segédlet abban az esetben, ha TARTÓSAN BETEG GYERMEK VAGY SÚLYOSAN FOGYATÉKOS 

KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTT után is szeretne adókedvezményt igényelni! 

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          

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

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

     ⎕ 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) …. 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! 
 

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! 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettár-

sával közösen szeretné 

az adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Közösen jelölés esetén 

II. pont kitöltése 

kötelező! 

 
 

Jelölése nélkül 

adókedvezmény nem 

érvényesíthető! 
Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

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! 

 

Tartósan beteg 

kedvezményezett eltartott 

miatt, csak a forint 

összegben lehet megadni 

az igénybeveendő 

összeget!  Segítséget 

nyújthat a segédleteket 

követő táblázatok! 

 



Kitöltési segédlet abban az esetben, ha TARTÓSAN BETEG GYERMEK VAGY SÚLYOSAN FOGYATÉKOS  

FELVÁLTVA GONDOZOTT KEDVEZMÉNYEZETT ELTARTOTT után is szeretne adókedvezményt igényelni! 
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          

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

     3 Név: Minta Gergő     333333333    a   ⎕⎕⎕⎕. ⎕⎕. ⎕⎕. 

     ⎕ 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) ….. 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! 

Kérjük, jelölje, hogy 

egyedülállóként, vagy 

házastársával/élettár-

sával közösen 

szeretné az 

adókedvezményt 

érvényesíteni!  

Közösen jelölés 

esetén II. pont 

kitöltése kötelező! 

 
 

Nyilatkozatot 

szíveskedjen 

aláírni! 

Közösen jelölés esetén 

kötelező kitölteni! 
 

Cég részéről kérjük 

aláírni!  

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! 

 

Tartósan beteg 

kedvezményezett eltartott 

miatt, csak a forint 

összegben lehet megadni 

az igénybeveendő 

összeget! 

Segítséget nyújthat a 

segédleteket követő 

táblázatok! 

Adja meg az évet, amelyik 

évben érvényesíteni szeretné 

a kedvezményt! Pl. 2023 

VAN ÚJ ELTARTOTTI 

MINŐSÉG KÓD. 

KÉRJÜK, 

ELLENŐRIZZE 

MELYIK AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ! 

MEGVÁLTOZOTT A KÓDOLÁS, 

MÁR NEM SZÁMOT KELL 

MEGADNI, HANEM A 

JOGOSULTSÁGNAK MEGFELELŐ 

BETŰT! ELLENŐRIZZE A 

BEKEZDÉS ALATT! 

 



 

Alábbiakban néhány példát szedtünk össze, hogy az egyes esetekben maximálisan mekkora összegű családi kedvezményre lehet jogosult! 
 

Kedvezmé-

nyezett 

eltartottak 

ebből 

tartósan 

betegek vagy 

súlyosan 

fogyatékosak 

száma 

eltartottak 

száma 

Maximálisan igényelhető havi családi 

kedvezmény összege 

Felváltva gondozás esetén maximálisan 

igényelhető havi családi kedvezmény összege 

1 1 0 66.670 + 66.670 = 133.340 Ft (66.670/2) + (66.670/2) = 66.670 Ft  

2 2 0 133.330*2 + 66.670*2 = 400.000 Ft (133.330*2)/2 + (66.670*2)/2 = 200.000 Ft 

2 1 0 133.330*2 + 66.670 = 333.330 Ft (133.330*2)/2 + (66.670/2) = 166.665 Ft 

3 3 0 (1 vagy több) 220.000*3 + 66.670*3 = 860.010 Ft (220.000*3)/2 + (66.670*3)/2 = 430.005 Ft 

3 2 0 (1 vagy több) 220.000*3 + 66.670*2 = 793.340 Ft (220.000*3)/2 + (66.670*2)/2 = 396.670 Ft 

3 1 0 (1 vagy több) 220.000*3 + 66.670 = 726.670 Ft (220.000*3)/2 + (66.670)/2 = 363.335 Ft 

4 4 0 (1 vagy több) 220.000*4 + 66.670*4 =1.146.680 Ft (220.000*4)/2 + (66.670*4)/2 = 573.340 Ft 

4 3 0 (1 vagy több) 220.000*4 + 66.670*3 = 1.080.010 Ft (220.000*4)/2 + (66.670*3)/2 = 540.005 Ft 

4 2 0 (1 vagy több) 220.000*4 + 66.670*2 = 1.013.340 Ft (220.000*4)/2 + (66.670*2)/2 = 506.670 Ft 

4 1 0 (1 vagy több) 220.000*4 + 66.670 = 946.670 Ft (220.000*4)/2 + (66.670)/2 = 473.335 Ft 

5 5 0 (1 vagy több) 220.000*5 + 66.670*5  = 1.433.350 Ft (220.000*5)/2 + (66.670*5)/2 = 716.675 Ft 

5 4 0 (1 vagy több) 220.000*5 + 66.670*4 = 1.366.680 Ft (220.000*5)/2 + (66.670*4)/2 = 683.340 Ft 

5 3 0 (1 vagy több) 220.000*5 + 66.670*3 = 1.300.010 Ft (220.000*5)/2 + (66.670*3)/2 = 650.005 Ft 

5 2 0 (1 vagy több) 220.000*5 + 66.670*2 = 1.233.340 Ft (220.000*5)/2 + (66.670*2)/2 = 616.670 Ft 

5 1 0 (1 vagy több) 220.000*5 + 66.670 = 1.166.670 Ft (220.000*5)/2 + (66.670)/2 = 583.335 Ft 

     



Kedvezmé-

nyezett 

eltartottak 

ebből 

tartósan 

betegek vagy 

súlyosan 

fogyatékosak 

száma 

eltartottak 

száma 

Maximálisan igényelhető családi 

kedvezmény összege 

Felváltva gondozás esetén maximálisan 

igényelhető családi kedvezmény összege 

6 6 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670*6 = 1.720.020 Ft (220.000*6)/2 + (66.670*6)/2 = 860.010 Ft 

6 5 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670*5 = 1.653.350 Ft (220.000*6)/2 + (66.670*5)/2 = 826.675 Ft 

6 4 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670*4 = 1.586.680 Ft (220.000*6)/2 + (66.670*4)/2 = 793.340 Ft 

6 3 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670*3 = 1.520.010 Ft (220.000*6)/2 + (66.670*3)/2 = 760.005 Ft 

6 2 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670*2 = 1.453.340 Ft (220.000*6)/2 + (66.670*2)/2 = 726.670 Ft 

6 1 0 (1 vagy több) 220.000*6 + 66.670 = 1.386.670 Ft (220.000*6)/2 + (66.670)/2 = 693.335 Ft 

1 1 1 133.330 + 66.670 = 200.000 Ft (133.330/2) + (66.670/2) = 100.000 Ft 

2 2 1 220.000*2 + 66.670*2 = 573.340 Ft (220.000*2)/2 + (66.670*2)/2 = 286.670 Ft 

2 1 1 220.000*2 + 66.670 = 506.670 Ft (220.000*2)/2 + (66.670)/2 = 253.335 Ft 

További esetekben már a 3 vagy több kedvezményezett eltartottnál szereplő összegekre lehet jogosult.  

Pl. 3 kedvezményezett eltartott, akik mindannyian tartósan betegek vagy súlyosan fogyatékosak, és 1 eltartott is van, akkor rá ezen táblázat 4. 

sorában lévő összegre lehet jogosult. 

 


