
 
 

 

Hogyan működik a Családi adóvisszatérítés kalkulátor 2022?  
 

A rendkívüli adóvisszatérítés a családi adókedvezményre jogosult gyermekes szülőknek jár.  

A kalkulátor az Ön munkaviszonyból származó jövedelme és az egyes adókedvezményekre való jogosultsága 

alapján kiszámolja, hogy mennyi az Ön által a fizetendő éves SZJA, illetve ennek fényében a családi SZJA-

visszatérítés összege. Jelen kalkulátor nem használható más összevonandó jövedelem, EKHO, valamint KATA 

adózás esetén. 

Jelen kalkulátor a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 

560/2021. (IX.30) Kormány rendelet 2021. december 16. napján hatályos rendelkezése figyelembevételével működik, 

azonban egyszerűsítéseket alkalmaz. A kitöltő által megadott adatok alapján számol, feltételezéseken alapuló 

becsült értékét jelez előre, kizárólag tájékoztató jelleggel. A kalkuláció nem teljes körű, nem veszi figyelembe 

többek között – de nem kizárólag – a KATA és EKHO adózásra vonatkozó részletszabályokat, a nem munkaviszonyból 

származó összevonandó jövedelmet, illetve az esetleges jövedelemváltozásokat. 

A kalkulátor készítői, illetve közzétevői nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt közzétett információkért, 

számításokért és az azokból levont következtetésekért. 

A következő feltételezéseket használjuk 

Amennyiben bejelöli valamelyik kedvezményt, az egyszerű használat érdekében a számolásnál feltételezzük, hogy 

Önnek csak olyan – az SZJA hatálya alá tartozó – jövedelme van, amely után érvényesíthető a jelölt adókedvezmény. 

Feltételezzük továbbá, hogy a 2021-es adóév minden hónapjában jogosult a kedvezményre, melyet – a fizetendő 

adója erejéig – teljes mértékben igénybe is vesz. 

A családi kedvezmény esetén feltételezzük, hogy a kedvezményezett eltartottak nem felváltva gondozottak. 

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye esetén feltételezzük, hogy az a teljes bruttó havi 

jövedelemre érvényesíthető (pl. nincs ingatlan bérbeadásból származó jövedelem). (Megjegyzés: négy vagy több 

gyermeket nevelő anyák az adóvisszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó jövedelmükre vehetik igénybe, 

amelyre nem érvényesíthető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. Ilyen például az ingatlan-

bérbeadásból származó jövedelem.) 

A fenti feltételezések miatt a kalkulátor által adott végeredmény nem minden esetben fog megegyezni az Önnek 

ténylegesen járó adóvisszatérítés mértékével.  

A kalkulátor nem használható EKHO, illetve KATA szerinti adózás esetén. 

A feltüntetett összeg: amennyiben a kalkulált összeg 1 Ft és 1 000 Ft között van, az összeg 1 000 Ft-ra kerekítendő. 1 

000 Ft feletti kalkulált összeg esetén a tényleges összeg, de max. 809 000 Ft (éves átlagbér adótartalma). A felső 

plafon szülőnként külön-külön értendő, nem összevonható, illetve amennyiben valaki nem tudja teljes mértékben 

kihasználni, akkor a maradékot a másik szülő nem igényelheti. 

Kalkulációs lépéseink 

1. Az első blokkban a felhasználó megadhatja a bruttó havi rendszeres munkaviszonyból származó 

jövedelmét. Ezt 12-vel szorozva megkapjuk a bruttó éves jövedelmet (adóalap), majd a 15%-os 

SZJA-kulcsot alkalmazva megkapjuk az adókedvezmények nélkül számolt éves SZJA összegét. 

2. A következő blokk az adókedvezmények számolása. Itt a felhasználó jelölheti, hogy mely 

adókedvezményekre jogosult. A kalkuláció feltételezi, hogy ezen kedvezményekkel a jogosult az év 

minden hónapjában, az SZJA adóelőleg levonásánál élt. Ezen kedvezmények összege az éves 



 
 

 

összes SZJA kedvezmény. Fontos, hogy az egyes kedvezmények összege nem haladhatja meg az 1. 

pontban számolt éves SZJA adókedvezmények nélküli összegét! 

• Ha a családi kedvezményt nem Ön veszi igénybe, akkor az eltartottak száma és 

kedvezményezett eltartottak száma mezőhöz nulla (0) fő értéket írjon! 

3. Az éves SZJA összegből levonva az adókedvezményeket, kapjuk meg az éves SZJA 

adókedvezmények utáni értéket. A jogosultság fennállása esetén ez az összeg igényelhető vissza 

az adóból, azzal a megkötéssel, hogy a visszatérítés összege nem lehet nagyobb 809 000 Ft-nál (az 

éves átlagbér adótartalmánál). Amennyiben a visszatérítés összege 0 és 1 000 Ft közé esik, az 

összeg 1 000 Ft-ra kerekítendő. 

 

Kalkulátorunkban használt mezők, jogosultság típusok 

Bruttó havi jövedelem: Egy személyre vonatkozik, nem a teljes háztartásra. A számítás során a kalkuláció azt 

feltételezi, hogy a megadott havi bruttó munkaviszonyból származó jövedelem az év minden hónapjában azonos volt.  

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye: A négy vagy több gyermeket nevelő anyák vehetik igénybe. 

Mértéke a meghatározott jövedelemtípusok esetén az SZJA teljes összege. Ha a négy vagy több gyermeket nevelő 

anyák kedvezményére jogosult és azt igénybe veszi, akkor a béréből az első házasok kedvezményét nem 

érvényesítheti. 

NETAK-ra azon hölgyek jogosultak, akik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az a) általuk nevelt gyermek után 

családi pótlékra jogosultak, vagy b) családi pótlékra már nem jogosultak, de jogosultságuk legalább 12 éven keresztül 

fennállt, és az a) és b) pontban említett gyermekek száma eléri a négy főt. Mértéke a jogszabály által meghatározott 

jövedelemtípusok esetén az SZJA teljes összege. A munkaviszonyból származó jövedelemnél a teljes SZJA összegre 

lehet alkalmazni a kedvezményt. 

Személyi kedvezmény: A személyi kedvezményt az veheti igénybe, aki súlyos fogyatékosságnak minősülő 

betegségben szenved, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A 

kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 

2021-ben havi 55 800 Ft. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a teljes évre 669 600 Ft-tal csökkenthető 

az összevont adóalap. Adóban kifejezve ez 100 440 Ft. 

Első házasok kedvezménye: Az első házasságukat kötő házaspárok együttesen havi nettó 5 000 Ft adókedvezményre 

jogosultak a házasságkötéstől számított 24 hónapon át. A kedvezmény nincs életkorhoz kötve, bejegyzett élettársi 

kapcsolat esetén is alkalmazható. Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 

legalább egyiküknek ez az első házassága. 

Családi kedvezményre jogosult: Családi kedvezményt azok vehetnek igénybe, akik gyermek után szülőként családi 

pótlékra jogosultak, továbbá a velük közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársuk, a 

várandósság 91. napjától a kismamák és velük közös háztartásban élő házastársuk; a családi pótlékra saját jogukon 

jogosult gyermekek, vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik közül egy személy; illetve akik rokkantsági 

járadékban részesülnek, vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik közül egy személy. A családi kedvezmény 

mértéke az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető azokra a hónapokra, 

amelyekben a jogosultság legalább egy napig fennáll. Részletszabályok: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 29/A és 29/B §, illetve a NAV 73. információs füzetében 

Eltartottak száma: kedvezményezett eltartott és ha van olyan gyermek, aki a családi pótlék összegének 

megállapításánál figyelembe vehető. Ilyen jellemzően a felsőoktatási intézményben tanuló gyermek.  

Ebből kedvezményezett: Kedvezményezett eltartottak száma, akik után Ön családi pótlékra jogosult, a magzat a 

várandóság időszakában, az, aki családi pótlékra saját jogán jogosult, a rokkantsági járadékban részesülő személy.  

 



 
 

 

Felhasznált források 

• NAV - családikedvezmény-kalkulátor  

• Családokat érintő adóalap kedvezmények (PDF)  

• NAV - SZJA-visszatérítés (Nyilatkozat, kitöltési útmutató)  

• NAV - A személyi kedvezmény  

 

https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk
https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites/szja_visszaterites20211001.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_szemelyi_kedvezmeny20190130.html?query=%C3%A9s

