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A járulékfizetés feltételei

Biztosítási 
kötelezettséggel 
járó jogviszony

Járulékalapot 
képező 

jövedelem 
megszerzése



Biztosított őstermelő

Biztosítottá válik a mezőgazdasági 
őstermelő, ha a: 

• reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő 
és a 

• már megszerzett szolgálati idő 

együttesen legalább 20 év.



A biztosítási kötelezettség alól kizárt mezőgazdasági

őstermelők

• a közös őstermelői igazolvány 
tevékenykedő kiskorú,

• a családi gazdaság kiskorú tagja,

• a saját jogú nyugdíjas, és a 
nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi 
nyugdíjas, 

• az egyéb jogcímen biztosított 
személy, kivéve, a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban állót.

Nem válik 
őstermelőként 

biztosítottá:



A biztosítási kötelezettség időtartama

A biztosítási kötelezettség

• az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól- a
visszaadás napjáig,

• családi gazdaság esetén a gazdaság nyilvántartásba
vételétől a törlés napjáig.

• a biztosítási kötelezettséget kizáró körülmény
megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséget
kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig

áll fenn. 



A járulékfizetési kötelezettség alapja

- minimálbér  
(127 500 

forint)

- előző évi 
bevétel

- választott 
összeg.



Járulékalap

Bevétel 

8 millió felett 8 millió alatt

tevékenységet kezdők bevétel 20%-ának 
127 500 ft. 1/12-ed része



Magasabb járulékalap választása

A mezőgazdasági őstermelő a
magasabb összegű
társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében az
adóévre vonatkozóan
nyilatkozattal vállalhatja, hogy
a természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot,
valamint a nyugdíjjárulékot a
járulékalapnál magasabb
összeg után fizeti meg.

A magasabb járulékalap
választásáról a negyedévre
vonatkozó
járulékbevallásában
nyilatkozik az állami
adóhatóságnak.

A tárgyév első negyedévére
vonatkozó járulékbevallásban
megtett nyilatkozat az
adóévre, az ezt követő
időszakra vonatkozó
járulékbevallásban megtett
nyilatkozat az adóév
bevallással le nem fedett, az
adóévből még hátralévő
időszakra szól.

Az év közben biztosítottá váló
mezőgazdasági őstermelő az
adóévben első ízben
benyújtott járulékbevallásban
nyilatkozik magasabb
járulékalap választásáról.
Nyilatkozata a biztosítási
kötelezettség első napjától az
adóévre szól.



Fizetendő járulékok

A 
tevékenységet 

kezdő, 

a 8 millió 
forintot 

meghaladó 
bevétellel 

rendelkező, 

aki eltérő 
járulékalapra 
tesz 
nyilatkozatot

3+4+10 
százalék,



Fizetendő járulék

A 8 millió forint bevételi határt el nem érő őstermelő 
4+ 10 százalék.

A bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a
jogszabály, vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított –
bevételnek minősülő – támogatást, de a járulékalapnál
számításba kell venni.



Példa

A mezőgazdasági őstermelő őstermelői 
tevékenységéből származó jövedelme 6 millió 
forint, bevételnek minősülő támogatásának 
összege 5 millió forint.

Az őstermelő a 11 millió forint 20 százaléka 
után fizet 4+10 százalék járulékot. 



Biztosítási kötelezettség alatt nem álló 
őstermelő járuléka, hozzájárulása

A nem biztosított, egyéb jogcímen
egészségügyi szolgáltatásra nem
jogosult természetes személy
egészségügyi szolgáltatási járulék
fizetésére kötelezett.

Ennek havi összege 

7 110 forint naptári 
napi 237 forint.



Szociális 
hozzájárulási adó

Nem adóalany az a 
mezőgazdasági őstermelő, 

akinek 

- az előző évi bevétele a 8 
milliót nem haladja meg,

- a Tbj. szerint nincs 
járulékfizetési 

kötelezettsége.

Az adóalany mezőgazdasági 
őstermelő esetében az adó 
alapja:  - választott összeg, 

vagy a minimálbér.



Az adókedvezmények

Karrier Híd program,

25. év alatti. 55. év feletti, 

tartósan álláskereső, 

szakképzettséget nem igénylő, 

mezőgazdasági munkakörben 
foglalkoztatott, 

anyasági ellátás alatt/után 
foglalkoztatott, 

kutatói munkakörben foglalkoztatott, 
rehabilitációs kártyával rendelkező,, 

illetve a részmunkaidős foglalkoztatás

Munkaviszonyban álló munkavállalókkal 
összefüggésben



Egészségügyi hozzájárulás

Alapja:

Mértéke:

• - összevont adóalapba 
tartozó jövedelem,

• bevétel 

• átalányban megállapított 
jövedelem.

• - 22 százalék,

• - 14 százalék.



Eho alól mentes jövedelem

Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az olyan 
jövedelem vagy jövedelemnek nem minősülő összeg, amely

• - járulék alapját,

• - szociális hozzájárulási adó alapját képezi,

• - adómentes, vagy  jövedelemként nem kell figyelembe venni.



Egyéni vállalkozók

Biztosítási kötelezettség:

az egyéni vállalkozói 
nyilvántartásba való 

bejegyzés napjától az 
egyéni vállalkozói 

nyilvántartásból való 
törlés napjáig,



Társadalombiztosítási jogállás

Főfoglalkozású

Többes jogviszonyban álló

Kiegészítő tevékenységet folytató

(Csak a kiegészítő tevékenységet folytató nem 
biztosított!)



A járulékfizetési kötelezettség alapja 

(főfoglalkozás)

Vállalkozói kivét,

Átalányban megállapított jövedelem, de legalább 
havonta a 

nyugdíjjárulék tekintetében a minimálbér,

Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 
vonatkozásában a minimálbér másfélszerese



Járulékfizetési kötelezettség alapja (többes 
jogviszony és kiegészítő tevékenység)

Ténylegesen megszerzett járulékalapot 
képező jövedelem.



Járulékfizetési kötelezettség

Főfoglalkozás: 8,5 + 10 százalék,

Többes jogviszony: 7 + 10 százalék,

Kiegészítő tevékenység: 7 110 ft + 10 százalék,

Eva adóalany esetén

Főfoglalkozás :8,5 +10 százalék,

Többes jogviszony: 7+ 10 százalék, (eva adóalap 4 százaléka után),

Kiegészítő tevékenység: 7 110 ft. + eva adóalap 10 százaléka után 10 százalék



Szociális hozzájárulási adó alapja

Kivét, átalányban megállapított jövedelem, 
választott összeg az eva adóalanyok 
esetében, de legalább a minimálbér 112,5 
százaléka.

Többes jogviszony eva adóalany: eva adóalap 
4 százaléka.



Adókedvezmény

A  megváltozott 
munkaképességű 
vállalkozó a saját 

maga után fizetendő 
adó terhére 

érvényesíthet 
adókedvezményt!



• Köszönöm a figyelmüket!


