
2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról  

Őstermelő, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági 
társaság 2021-től ( jogi, adózási, járulékfizetési szabályaik) 

Mezőgazdasági őstermelő: Az  a  16. életévét betöltött, a  mezőgazdasági 
őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában 
őstermelői tevékenységet folytat.  

A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységét önállóan vagy 
őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezheti. 

 Mezőgazdasági őstermelő az  őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat 
egyéni vállalkozói tevékenységet. 

Őstermelői tevékenység: az  őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, 
erdőgazdasági tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység, továbbá e 
tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított 
alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a  kistermelői élelmiszer-
termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott 
mennyiséget; 

Mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységéből származó éves bevétele 
nem haladhatja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének 
negyedét.  

Ha a  kiegészítő tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a teljes 
őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő 
tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó 
bevételnek (magánszemélyként kell leadózni) és nem folytathat kiegészítő 
tevékenységet mezőgazdasági őstermelőként. 

 

Kiegészítő tevékenység 

A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. § 14. pontjában meghatározott kiegészítő 
tevékenység; 

kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, 
fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer 
előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági 
tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék 
hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből 
keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mező- és erdőgazdasági 
szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők 
hasznosítása, értékesítése; (A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013.  évi CXXII.  törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 5. § 14. pontjában 
meghatározott kiegészítő tevékenység. 

 



 

Az  őstermelői tevékenységgel előállított termék értékesítése során az  őstermelő 
nevében, annak képviselőjeként közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja is 
eljárhat. 

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér; 

 

A mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vétele 

A  nyilvántartásba vétel iránti kérelemről Agrárkamara dönt. 

A  nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról a  változást követő 15 
napon belül értesíteni kell az Agrárkamarát. 

Az Agrárkamara a mezőgazdasági őstermelőt akkor is törli a nyilvántartásból, ha 
nem felel meg a feltételeknek, ha valótlan adatot szolgáltat, ha a  változás-
bejelentési kötelezettségét határidőben és az  erre irányuló felszólítás ellenére, a  
felszólításban megjelölt határidőben nem teljesíti, vagy szabálytalanságot 
állapítanak meg, és a tevékenységtől való eltiltást 6 hónapon belül már alkalmazta.  

 

AZ ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA 

Az  őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a  tagok 
vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással 
hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott 
termelési közösség, amelynek keretein belül a  mezőgazdasági őstermelők az  
őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag 
személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik. 

hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az 
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és 
testvére, és a testvér házastársa; 

A  tagsági jogviszony megszűnik,  akkor ha a tag vonatkozásában a 
hozzátartozói láncolat megszakad. 

Az  őstermelők családi gazdaságára és tagjára az  e  törvényben nem szabályozott 
kérdésekben a  Ptk-nak a  polgári jogi társasági szerződésre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy családi gazdaságnak lehet a 
tagja. 

 



Az őstermelők családi gazdaságának alapításakor a  nyilvántartásba vétel iránti 
kérelemről az Agrárkamara dönt. Az őstermelők családi gazdaságának képviselője a 
képviseletre a nyilvántartásba vétellel válik jogosulttá. 

A szerződés módosításáról, valamint a  tagok hozzátartozói minőségében, a  
hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyében bekövetkezett változásról az  
őstermelők családi gazdaságának képviselője 15 napon belül értesíti az 
Agrárkamarát. 

A közös tevékenység nyeresége és vesztesége – ha a  tagok eltérően nem 
állapodnak meg az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló 
szerződésben – a tagok közt egyenlő arányban oszlik meg. 

Az esetlegesen év közben belépő új tag vagy tagok jövedelmét úgy kell 
meghatározni az év végén, hogy az  őstermelők családi gazdaságának év végén 
meglévő tagjai által az  adóévben megszerzett összes bevételt és elismert 
költséget  az év végén fennálló taglétszám figyelembevételével kell felosztani. 

Ha az  őstermelők családi gazdaságának tagja év közben kilép (együttesen: kiválik) 
a  közös gazdálkodásból, akkor a  kiváló tag jövedelmét úgy kell meghatározni, hogy 
a  kiválás időpontjáig megszerzett bevételt és – tételes költségelszámolás 
esetén – a költségeket fel kell osztani az addig közös tevékenységet folytató 
családtagok között. 

A  mezőgazdasági őstermelők és az  őstermelők családi gazdaságának adatait (a  
továbbiakban: őstermelői nyilvántartás) az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben (a  továbbiakban: FELIR) kell nyilvántartani, amely a 13. § (1) 
bekezdésének 7–17. pontjában meghatározott adatok tekintetében közhitelesnek 
minősül. 

A CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG 

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy 
erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet. 

Egy személy egyidejűleg csak egy családi mezőgazdasági társaságban lehet tag. 

 Jogi személy a családi mezőgazdasági társaságnak – a saját üzletrész vagy a 
saját részvény megszerzése esetének kivételével – nem lehet tagja. 

 

 Átmeneti rendelkezések 

-Aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, 
2021. január 1. napjától kezdődően e törvényben meghatározott mezőgazdasági 
őstermelőnek minősül. 

-Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal 
rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően, személyükben e törvényben 
meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek,  együttesen őstermelők 
családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az  őstermelők családi gazdasága 



képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői 
igazolványt kiállították. 

-Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. 
napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor 
is, ha nem felelnek meg a  bekezdésben meghatározott életkori feltételnek, 
együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az  őstermelők 
családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság 
vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban. 

-Aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. 
napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. 
napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. 

 Az  Agrárkamara 2021. március 31. napjáig nyilatkozattételre hívja fel a  
mezőgazdasági őstermelőt,  

-Ha a  családi gazdaság tagja egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és 
erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. 
napjával törölni kell. 

- Ha a  családi gazdaság tagja a  nyilatkozata alapján nem egyéni vállalkozóként 
kívánja folytatni a  mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen 
tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az  egyéni vállalkozói 
nyilvántartásból.  

Nem zárja ki a  mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vételt az, ha a  
kiegészítő tevékenysége az  egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységei között is 
szerepel. 

2021. június 30. napjáig az  őstermelők családi gazdaságára vonatkozó 
feltételeknek meg kell felelni és a  bekezdés szerinti esetben az  őstermelők 
családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az  Agrárkamarának be kell 
nyújtani. Ennek elmulasztása esetén az  Agrárkamara az  őstermelői 
nyilvántartásból törli a tagok őstermelők családi gazdaságában történő 
részvételét. 

 

Helyi iparűzési adó alap megállapítása 

(A Htv. 52. § 26. pont b)  

A mezőgazdasági őstermelőnek iparűzési adóalapmegállapítási kötelezettsége 
keletkezik, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az 
éves minimálbér 50%-át meghaladja. 

Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének tizenkétszerese. 

Az őstermelők családi gazdaságának tagjai az adóévi iparűzési adókötelezettségüket 
úgy is teljesíthetik, hogy az  őstermelők családi gazdaságának a  



tevékenységvégzéséből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével a 
tagok egyike állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót.” 

 

 

Személyi jövedelemadó változásai 2021. január 1-től 

(1995. évi CXVII. törvény módosítása) 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel: a  családi 
gazdaságokról szóló törvény szerinti őstermelői tevékenységből származó bevétel. 

Nem tekinthető őstermelői tevékenységből származó bevételnek a  kiegészítő 
tevékenység, tevékenységek bevétele, ha annak mértéke – több kiegészítő 
tevékenység esetében együttesen számítva – a családi gazdaságokról szóló törvény 
szerinti bevételi arányt meghaladja ( Összes őst. bevétel  egynegyed része) , ebben 
az esetben a kiegészítő tevékenységből származó teljes bevételre az önálló 
tevékenységből származó jövedelemként adózik.  

Nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e 
tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét.” 

A kifizető a mezőgazdasági őstermelő részére kifizetett összeget bejegyzi az 
őstermelő értékesítési betétlapjára.  

Nem köteles a kifizető a bejegyzést elvégezni, ha az őstermelő a kifizető által 
kiállított bizonylat kifizetőnél maradó másolatán aláírásával jelzi azt a szándékát, 
hogy a kifizetett összeget saját maga írja be az  értékesítési betétlapra, vagy, hogy 
nyilvántartási kötelezettségének az  értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás 
vezetésével tesz eleget.  

A kifizető minden esetben adatot szolgáltat a kifizetésről az állami adó és 
vámhatóságnak.  

Alapnyilvántartás a  naplófőkönyv, a  pénztárkönyv, a  bevételi és 
költségnyilvántartás, valamint a  bevételi nyilvántartás, továbbá az értékesítési 
betétlap 

Az  őstermelők családi gazdasága tagjai az  őstermelői jövedelemre az általános 
forgalmi adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmaznak, továbbá 
a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. 

 

Őstermelő adózása a személyi jövedelemadóban 

 

Ha nem nyilatkozik a 2020.évi személyi jövedelemadó bevallásban, akkor 2021-
ben átalányadózó lesz. 



A  mezőgazdasági őstermelő – abban az  esetben is, ha adóbevallásra nem 
kötelezett – az  előző évre vonatkozó éves bevallása benyújtásának határidejéig azt   
jelenti be, ha átalányadózást nem választ (ideértve azt is, ha az átalányadózás 
feltételei nem állnak fenn); 

E bejelentés hiányában a mezőgazdasági őstermelő – ha annak feltételei 
egyébként fennállnak – átalányadózónak minősül 2021-től. 

A személyi jövedelemadóban választható adózási módok 

I. A mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó 
bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e 
tevékenységéből származó bevétele az  adóévben nem haladja meg 
az  éves minimálbér felét. 

Ha a bevétel az  éves minimálbér felét meghaladja, a  mezőgazdasági őstermelő 
a  teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni. 

 

II. Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő átalányadózása  

A mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazza, ha az e 
tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét 
nem haladja meg. A jövedelmet a bevételből a mezőgazdasági őstermelő 90 
százalék költséghányad levonásával állapítja meg (átalányban megállapított 
jövedelem). 

Családi gazdaságban az átalányadózás abban az esetben alkalmazható, ha a 
családi őstermelői tevékenység keretében folytatott őstermelői  tevékenység bevétele 
az adóévben nem haladja meg a tagok (ideértve a képviselőt is) adóév utolsó napja 
szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de 
legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét. 

 

 

III. Az őstermelő az átalányadózás alkalmazása helyett – választása szerint –
a tételes költségelszámolással határozhatja meg a jövedelmét 

 

Ekkor költségként a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag 
a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben 
ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt kiadás, továbbá a korábbi évekről 
áthozott veszteség vehető figyelembe, valamint folytatható a már megkezdett 
értékcsökkenési leírás elszámolása 

 Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a  
mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni.  



Ennek során a  mezőgazdasági őstermelő az  egyéni vállalkozóra vonatkozó 
rendelkezéseket alkalmazza, azzal az  eltéréssel, hogy az  adóév utolsó napján az  
őstermelők családi gazdasága tagjának minősülő magánszemély az  őstermelők 
családi gazdaságához tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az  üzembe 
helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét – választása szerint – az  
üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni.  

 

Az  adóév elhatárolt veszteségét a  más adóévről áthozott elhatárolt veszteség 
figyelembevétele nélkül kell megállapítani. Az  elhatárolt veszteségek elszámolásánál 
a  keletkezésük sorrendjét kell követni.  

Az  őstermelők családi gazdasága tagjaként folytatott őstermelői tevékenység 
esetében az e tevékenység megkezdésének adóévét megelőzően elhatárolt 
veszteséget a  mezőgazdasági őstermelő – a  családi őstermelői tevékenységből 
származó, rá jutó jövedelmével szemben – egyénileg számolja el.” 

A gépjármű használatával összefüggő költségeket a családi őstermelői 
tevékenységüket folytató tagok csak azonos elszámolási mód választásával 
vehetik figyelembe, azonban – a nevére és a gépjármű rendszámára kiállított 
számla (számlák) alapján is – közülük csak annak a  költségét, aki egyébként a  
törvény rendelkezései szerint jogosult 

 

Őstermelői adókedvezmény 

Az  összevont adóalap adóját csökkenti a  tételes költségelszámolást, vagy a  10 
százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e  
tevékenységből származó éves jövedelme adójának, valamint, ha  
tételesköltségelszámolást alkalmaz, a  könyvelői díjkedvezménynek az  együttes 
összege, de legfeljebb 100 ezer forint (őstermelői adókedvezmény).  

Könyvelői díjkedvezmény címén a  könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj 
vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a  mezőgazdasági 
őstermelői tevékenységből származó jövedelem az  összevont adóalapon belül 
képvisel. 

 Az  őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, 
hogy meg kell határozni az  összevont adóalap adóját e  jövedelemmel együtt és 
nélküle is, és meg kell állapítani a  két adóösszeg különbözetét. Az  adókedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy a  magánszemély adóbevallásában feltüntesse a  
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által  az Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfél ügyfél-azonosítóját.  

 

Erdőfelújítási kötelezettség 



Az erdőfelújítási kötelezettséget keletkeztető fakitermelésből vagy lábon álló 
faállomány értékesítéséből származó bevétel csökkenthető az  erdő felújítása 
költségei fedezésére nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel. Az így 
befizetett összeg terhére visszautalt összegből akác és lágy lombos célállomány 
esetében az erdőfelújítás kezdő évét követő ötödik év végéig, egyéb fafajtáknál a 
nyolcadik év végéig költségként az  igazolt kiadások számolhatók el, valamint az  
erdőfelújításra kapott támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül vonható le. 
A fennmaradó – az előzőekben említett határidőn túl visszautalt – összeg teljes 
egészében bevételnek számít., melyre bevételekre az  átalányadózás nem 
alkalmazható.” 

 

 

Személyi jövedelemadó adóelőleg megállapítás alóli mentesség 
esetei: 

A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítani az őstermelői tevékenységből 
származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) 
e jogállását igazolja; (46§) 

Nem kell adóelőleg-alapot megállapítani az őstermelői tevékenységből 
származó bevétel esetén, amíg annak összege az  adóév elejétől összesítve az  
adóévben nem haladja meg az  éves minimálbér felét, ha azonban meghaladta, 
akkor az  adóelőleg-alapot az  adóévben megszerzett összes őstermelői 
tevékenységből származó bevétel alapján kell megállapítani. 

Nem kell adóelőleget megállapítani az átalányadózó őstermelő esetében sem, ha 
őstermelői bevétele alapján megállapított adóelőleg alapja az adóév elejétől 
összesítve az  adóévben az  éves minimálbér felét nem haladja meg, ha 
azonban meghaladta, adóelőleget csak az említett összeget meghaladó 
adóelőleg alap után kell fizetni; (47§) 

Nem kell adóelőleget megállapítani, ha a bevétel méhészeti termékek (1. számú 
melléklet 4.45.  alpont) előállításából származik és az  őstermelő e bevétel alapján 
megállapított adóelőleg alapja (ha e tevékenység adóelőleg-alapja másként nem 
állapítható meg, az adóév elejétől összesített őstermelésből származó bevétel alapján 
megállapított adóelőleg alapnak a méhészeti  termékek előállításából származó bevétellel 
arányos része) az  adóév elejétől összesítve az  adóévben az  éves minimálbér felét 
nem haladja meg, ha azonban meghaladta, adóelőleget – e tevékenység 
adóelőleg alapja után –csak az említett összeget meghaladó adóelőleg alap 
után kell fizetni; 

Nem kell adóelőleget megállapítani az  átalányadózó őstermelőnek, ha őstermelői 
bevétele méhészeti termékek (1. számú melléklet 4.45.  alpont) vagy részben 
méhészeti termékek előállításából származik és  a  méhészeti bevétel  nélküli 
őstermelői bevételei alapján megállapított adóelőleg alapja az adóév elejétől 
összesítve az adóévben az éves minimálbér felét nem haladja meg, és  a  
méhészet nélküli adóelőleg alapja és a  méhészeti őstermelői bevétele alapján 



megállapított adóelőleg alapja az  adóév elejétől összesítve az  adóévben az éves 
minimálbért nem haladja meg, ha azonban az  adóelőleg-alap az  ott 
meghatározott értékhatárt meghaladta, az  adóelőleget csak az említett összeget 
meghaladó adóelőleg alap után kell fizetni.  

 

Szociális hozzájárulási adó alapja  

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása (79§) 

Főszabály: Járulékfizetésre kötelezett őstermelő esetén  legalább a minimálbér, 
vagy a vállalt magasabb TB ellátási alap  

 

Adómentesség a szociális hozzájárulási adóban: 

-Az  éves minimálbér felét el nem érő járulékfizetésre kötelezett ( 
főállású) illetve a járulékfizetésre nem kötelezett őstermelő szociális 
hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezett. 
 
-Az az  átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett ( főállású) 
illetve a járulékfizetésre nem kötelezett ( nem főállású) mezőgazdasági 
őstermelő, akinek az éves őstermelői tevékenységből származó – 
támogatások nélküli- bevétele a éves minimálbér ötszörösét az  adóévben 
nem éri el az adó fizetésére nem kötelezett, ha nem választott magasabb 
ellátási alapot.  

 

A főállású őstermelő szociális hozzájárulási adó alapja 

A járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente 
terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó, őstermelői 
tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább a  minimálbér vagy, a  
Tbj. 41.  § (4)  bekezdése szerinti, a  magasabb összegű társadalombiztosítási 
ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. 

Kivéve, ha a  Tbj. 41.  § (4)  bekezdése szerint, a  magasabb összegű 
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb 
összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ekkor a szociális 
hozzájárulási adó alapja is a vállalt magasabb összegű Tb alap  lesz.  

Az  átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt 
saját maga után havonta terhelő adó alapja a  minimálbér, vagy, a  Tbj. 41.  § (4)  
bekezdése szerinti, a  magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások 
megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. 

Az  éves minimálbér ötszörösét az  adóévben el nem érő őstermelői 
tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, 



átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő 
adó fizetésére nem kötelezett. 

Kivéve ha a Tbj. 41.  § (4)  bekezdése szerint a  magasabb összegű  
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb 
összeg után fizeti meg a  társadalombiztosítási járulékot. Ekkor a  mezőgazdasági 
őstermelőt a  saját maga után évente terhelő adó alapja a  magasabb összegű 
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre 
megállapított összege. 

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék fizetése 2021. január 1-től 

2019. évi CXXII. törvény módosítása 

Az a  mezőgazdasági őstermelő, akinek az  e  tevékenységéből származó, tárgyévet 
megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a  
tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az  ötszörösét, az  őstermelői 
tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után 
társadalombiztosítási járulékot fizet. 

A mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a  tárgyévet megelőző évi – 
támogatások nélküli – bevétele 15 százalékának egytizenketted részét kell tekinteni.” 

A járulékalapot képező jövedelem után érvényesíthető a családi 
járulékkedvezmény . 

Kistermelő járulékfizetése 2021-ben: 

A  2021. adóévben a  2020. december 31-én hatályos Szja tv. szerinti 
mezőgazdasági kistermelő a tárgyévet megelőző évi – támogatások nélküli – 
bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


