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Háttéranyag 

 

1. Családi adókedvezmény 

A családi kedvezmény érvényesítésének szabályai alapvetően nem változnak. Kiemelendő 

ugyanakkor, hogy az érvényesíthető kedvezmény mértéke a két gyermeket nevelő családok 

esetében további 2500 forinttal nő, így a mérték havi 20 ezer forint lesz gyermekenként. (Ez 

a változás már 2016. január 1-jétől beépítésre került az Szja törvénybe.) 

2. A mobilitással kapcsolatos változások 

 A cafeteria rendszer tervezett egyszerűsítésével összefüggésben a javaslat hatályon kívül 

helyezi az ún. mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességét meghatározó 

szabályokat (Szja tv. 1. számú melléklet 2.11. és 9.7. pont). 

 A munkásszálláson való elhelyezés adómentességének feltételei pozitívan változnak, 

ugyanis 2019. január 1-jétől nem minősül kizáró oknak, ha a munkavállalónak van 

lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van (pl. bejelentkezett az általa bérelt 

albérletbe). Az adómentes juttatás lehetőségét csak az zárja ki, ha a munkavállalónak 

haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű lakástulajdona, 

haszonélvezeti joga van a munkahelyének településén. 

3. Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 

különadóról szóló T/625. számú törvényjavaslat értelmében az öregségi nyugdíjban részesülők 

munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történő foglalkozatása esetén 2019. január 

1-jétől a foglalkoztató mentesül a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás alól, 

és a nyugdíjas foglalkoztatott nem fizet nyugdíjjárulékot és a természetbeni 

egészségbiztosítási járulékot. (A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség természetesen 

fennáll.) 

4. A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményeket érintő változások 

2019. január 1-jétől igénybe vehető adókedvezmények célzottabbá válnak, így 

adókedvezmény  

 a munkaerőpiacra lépők, 

 a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, 

 a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 

személy, 

 a megváltozott munkaképességű személy, 

 a közfoglalkoztatott személy 

után lesz érvényesíthető.  

A kedvezményeket egységesen a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szabályozza 

és a korábbi 100 ezer forintos korlát helyett a minimálbér erejéig vehetőek igénybe. 

Ezen intézkedéssekkel kivezetésre kerülnek az alábbi kedvezmények: 

 a 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatott 

munkavállaló utáni adókedvezmény (124 ezer fő),   

 az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény (329 ezer fő), 
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 a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény (1072 fő),   

 a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye (2232 fő), 

 a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény (755 fő),  

 a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmény (1829 fő).  

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető egyes kedvezményeket érintő változásokat 

az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

A szociális hozzájárulási 

adóból jelenleg igénybe 

vehető kedvezmények 

A szociális hozzájárulási 

adóból igénybe vehető 

kedvezmények 2019. január 

1-jétől 

Változás, és annak oka 

A tartósan álláskereső 

személyek után 

érvényesíthető 

adókedvezmény (22 ezer fő) 

A munkaerőpiacra lépők után 

érvényesíthető adókedvezmény 

(2019-ben 160-180 ezer fő, a 

kedvezmény felfutását követően 

200-300 ezer fő az igénybevételi 

hajlandóság függvényében) 

Az új, a munkaerőpiacra lépést 

ösztönző kedvezmény a 

korábban nem foglalkoztatottakat 

célozza, így lefedi a 

pályakezdőket, a tartós 

munkanélkülieket és az anyasági 

ellátások után visszatérőket, 

valamint tovább bővíti a kört a 

korábban inaktív 

munkavállalókkal. 

A korábbi kedvezményeket az 

igénybe vételükhöz szükséges 

adminisztráció miatt a jogosultak 

kevesebb mint fele után vették 

igénybe. Az új kedvezmény 

lényegesen egyszerűbb 

adminisztráció mellett vehető 

igénybe (a szükséges igazolást a 

munkavállaló bejelentését 

követően a NAV automatikusan 

kiállítja). 

A legfeljebb 180 nap 

munkaviszonnyal 

rendelkező, 25 év alatti 

foglalkoztatott 

munkavállaló után 

érvényesíthető 

adókedvezmény (24 ezer fő) 

A GYES, GYED, GYET 

folyósítását követően, illetve 

a GYES, GYED, GYET 

folyósítása alatt 

foglalkoztatott 

munkavállalók után 

érvényesíthető 

adókedvezmény (30 ezer fő) A három vagy több gyermeket 

nevelő munkaerőpiacra lépő 

nők után érvényesíthető 

adókedvezmény (néhány ezer fő) 

A jelenlegi, anyasági ellátások 

után járó kedvezményhez 

hasonlóan a 3 gyermekes 

édesanyák továbbra is hosszabb 

ideig (3+2 évig) érvényesíthetik a 

munkaerőpiacra lépők 

kedvezményét. Ehhez további 

igazolás szükséges, amely 

azonban a bejelentéssel a NAV 

közreműködésével megkérhető. 

A megváltozott 

munkaképességű 

vállalkozók után 

érvényesíthető 

adókedvezmény (400 fő) 

A megváltozott 

munkaképességű személyek 
után érvényesíthető 

adókedvezménye 

Összeolvad a két kedvezmény, 

azonos feltételek mentén, 

kibővített személyi körrel. 

Bővülne a kedvezményezetti kör 

a következőkkel:  
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Rehabilitációs kártyával 

rendelkező munkavállalók 

után igénybe vehető 

adókedvezmény (32 ezer fő) 

 a Rehabilitációs kártya után 

járó kedvezményt eddig csak 

a 60-30 % közötti egészségi 

állapottal rendelkező, un. B1, 

C1, B2, C2 minősítéssel 

rendelkező személyek után 

lehetett érvényesíteni, a 

javaslat szerint e kör 

kibővülnek a D, E 

minősítéssel rendelkező 

személyekkel, akiknek az 

egészségi állapotuk 30 % 

alatti, 

 vállalkozók esetében a 

rehabilitációs ellátásra, 

rokkantsági ellátásra nem 

jogosult, de komplex 

minősítés alapján 60 % alatti 

egészségi állapottal 

rendelkező megváltozott 

munkaképességű személyek 

is jogosultak lehetnének a 

kedvezményre. 

A szakképzettséget nem 

igénylő munkakörben  

foglalkoztatott 

munkavállalók utáni 

kedvezmény (287 ezer fő) 

A szakképzettséget nem igénylő 

és mezőgazdasági 

munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalók utáni kedvezmény 

(a kedvezményezettek létszáma 

emelkedhet a 25 év alatti, illetve 

55 év feletti, szakképzettséget 

nem igénylő és mezőgazdasági 

munkakörben foglalkoztatottak 

miatt, mintegy 350-370 ezer főre) 

A két kedvezmény egyesül, az 

értékhatár itt is a minimálbérre 

nő. Mezőgazdasági 

munkakörben 

foglalkoztatottak után 

igénybe vehető 

adókedvezmény (20 ezer fő) 

A közfoglalkoztatottak után 

igénybe vehető 

adókedvezmény (148 ezer 

fő) 

A közfoglalkoztatottak után 

igénybe vehető adókedvezmény 
Nincs változás. 

 


