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Jelen útmutatóban leírtak segíthetik Önt - a jogszabályi hivatkozások révén - az egyes sorok 

kitöltésében. Az előző évekhez hasonlóan a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatok 

alapján a NAV idén is készít a mezőgazdasági őstermelők számára adóbevallási 

tervezetet, amit 2020. március 15-től megtekinthet a NAV szja honlapján az eSZJA aloldalán 

(www.nav.gov.hu/szja/szja) az eSZJA ikonra kattintva.  

 

A mezőgazdasági őstermelő adóbevallási kötelezettségét akkor teljesíti, ha a NAV által 

elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával (online felületen történő javításával, 

kiegészítésével és beküldésével, vagy meghatározott feltételek esetén a NAV által papír alapon 

kiküldött kiegészítő nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével), vagy adóhatósági 

közreműködés nélkül bevallást nyújt be. Ehhez használhatja az online felületen elérhető 

webes kitöltő programot (WebNYK), vagy a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető 

Általános Nyomtatványkitöltő programot (ÁNYK), vagy a papír alapú 19SZJA nyomtatványt. 

A papír alapú „üres” nyomtatványt letöltheti és kinyomtathatja honlapunkról, illetve a NAV 

ügyfélszolgálatain is rendelkezésére bocsájtjuk. Fontos, hogy a mezőgazdasági őstermelő 

adóbevallási tervezete 2020. május 20-ával nem válik érvényes szja-bevallássá. 

 

Jelen útmutatóban leírtak segíthetik Önt - a jogszabályi hivatkozások révén - az egyes sorok 

kitöltésében. Továbbá szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) 

az Információs füzetek/Aktuális menüpont alatt megtekinthető és letölthető – egyebek mellett 

– a 6. számú tájékoztató, ami a mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának 

alapvető szabályait tartalmazza.  

 

A mezőgazdasági őstermelői mezőcsoportokban és a „Mezőgazdasági őstermelő” kitöltési 

útmutatóban hivatkozott sorszámok ŐST. jelöléssel kezdődnek (pl: ŐST-3.). 

 

A 19SZJA jelű bevalláshoz írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás 

benyújtására vonatkozó határidő, az adófizetés módja és határideje, a képviselet stb.) 

Önre is vonatkoznak, kérjük ezeket is vegye figyelembe a kitöltés során! Fontos, hogy a 

családi járulékkedvezmény érvényesítésével összefüggő szabályokat a 19SZJA kitöltési 

útmutató „Családi kedvezmény” mezőcsoport 23. sora előtt található általános információk 

között találja. 

 

1. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELÉSBŐL (KISTERMELÉSBŐL) SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

(VESZTESÉG) KISZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK 

 

 

1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 

meghatározza a mezőgazdasági őstermelő1, a mezőgazdasági kistermelő2, valamint a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenység3 fogalmát. Meghatározza továbbá a saját gazdaság 

fogalmát, ami a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát jelenti 

a termelési eszközei, a termelés szervezése és a termelés eredményének felhasználása felett. A 

vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állattartás esetén őstermelői 

tevékenységből származó bevétel a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára azzal, hogy a 

                                                
1 Szja tv. 3. § 18. pont 
2 Szja tv. 3. § 19. pont 
3 Szja tv. 6. sz. melléklet I. pont 

http://www.nav.gov.hu/szja/szja
http://www.nav.gov.hu/
http://www.nav.gov.hu/
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jövedelem megállapítása során a termék vagy az állat kihelyezése értéke költségként 

érvényesíthető. 

Mezőgazdasági őstermelőnek egyrészt az a 16. életévét betöltött, őstermelői tevékenységet 

folytató – ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó –, őstermelői igazolvánnyal 

rendelkező magánszemély minősül, másrészt a családi gazdaságok nyilvántartásában családi 

gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem 

foglalkoztatottként közreműködő családtagjai minősülnek, az őstermelői tevékenységük 

bevétele (jövedelme) tekintetében. 

Családi gazdálkodónak az a természetes személy minősül, aki a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerint a családi 

gazdaságot vezeti. Családi gazdaság alatt a gazdálkodó család tagjainak a tulajdonában és 

használatában álló földek, továbbá a földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó 

vagyontárgyak (így különösen épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, 

állatállomány, készlet) olyan együttesét kell érteni, aminek a gazdálkodó család tagjai között 

létrejött szerződés szerinti hasznosítása egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi 

családtag közreműködésén alapul, és amit a földművelésügyi igazgatási szerv családi 

gazdaságként nyilvántartásba vett.4  A gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, annak 

házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként 

bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére; gyermeken az örökbe 

fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell. Őstermelői tevékenységük tekintetében 

őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók, és a családi gazdaságban nem 

foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik is.  

 

Kizárólag az a magánszemély minősül mezőgazdasági őstermelőnek (az igényelhet őstermelői 

igazolványt), akinek belföldön van a saját gazdasága, vagyis a tulajdonát képező földterülete, 

ideértve a bérelt földterületet és a bérelt eszközöket is. Az őstermelői igazolvány része az 

adóévre hitelesített értékesítési betétlap, ami egyben bevételi nyilvántartásnak is minősül. Az 

igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést (az igazolvány kiadását, módosítását, cseréjét és 

bevonását) a falugazdászok végzik, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Agrárkamara) kötelékébe tartoznak. Az őstermelői 

igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg 

hatályos.  

Az igazolvány a kiállítása napjától a kiállítást követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos. Ha 

a mezőgazdasági őstermelő igazolványa tárgyév végével hatályát veszti, az őstermelő tárgyév 

október 1. és december 31. napja között kérheti új igazolvány kiállítását. Ez esetben az új 

igazolvány a tárgyévet követő év első napjától a hatályának kezdetét követő ötödik adóév utolsó 

napjáig hatályos.  

Az értékesítési betétlap az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek 

megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az 

igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.5    

A magánszemély az őstermelői igazolvány kiváltásához tett nyilatkozatát kiegészítheti a közös 

háztartásban élő családtagjaival tett együttes nyilatkozattal, ami szerint a mezőgazdasági 

őstermelői tevékenységet közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánják folytatni.6  

Ha a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül, akkor az említett 

termékek értékesítéséből származó összes jövedelmét kell a 7. sorba beírnia. 

 

                                                
4 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §-a 
5 A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
6 Szja tv. 78/A. § 
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Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban termelt gyümölcs 

felhasználásával bérfőzéssel történő párlatkészítés (pálinkafőzés) is. 

 

Az éti csiga a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint engedélyhez kötötten 

gyűjthető. Ha az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik, akkor az 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. 

 

Az erdőgazdálkodói tevékenység, illetve az erdei haszonvétel keretében végzett 

tevékenység7 akkor minősül őstermelői tevékenységnek, ha a magánszemély a saját 

tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak 

minősített erdőterületen maga gazdálkodik. Társult erdőgazdálkodás keretében az 

erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből 

származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál 

mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni, ha a szóban forgó erdei 

haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat, hanem az erdőtulajdonos jogai között 

sorolja fel. Az erdő erdőkezelésbe adása esetén pedig az erdőkezelő (korábban: 

erdőgazdálkodó) által kiállított bizonylatok alapján – az erdőkezelőtől kapott és az 

erdőkezelőnek fizetett összeg vehető figyelembe őstermelői bevételként, illetve költségként. 

 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő 

növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját 

gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik. Ha a saját gazdaságban előállított 

virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 ezer Ft-ot nem haladta 

meg, akkor ezt a bevételt őstermelői bevételként kell figyelembe venni. 

Abban az esetben, ha az ezen tevékenységből származó bevétel az évi 250 ezer forintot 

meghaladta, akkor a bevétel egészére önálló tevékenységszabályait kell alkalmazni, a bevétel 

teljes összegét a 7. sorba kell beírnia. 

Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele 

az évi 250 ezer Ft-ot nem haladta meg, és más őstermelésből származó bevétele sem volt, akkor 

azt be sem kell vallania, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek az ezen 

tevékenységéből származó, 600 ezer forintot meg nem haladó bevételéből nem kell jövedelmet 

megállapítania. 

 
A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik, arra az 

általános szabályokat kell figyelembe venni. 

A 0602 40 vámtarifaszámú rózsa – ideértve az oltott rózsát is – értékesítéséből származó bevétel 

értékhatártól függetlenül őstermelésből származó bevételnek minősül.  

 

A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített szőlőmust, 

szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a magánszemély 

ezeket a termékeket az adott évben 0,5 litert meghaladó kiszerelésben kifizetőnek, és/vagy 

termelői borkimérésben végső fogyasztónak értékesíti, és az értékesítésükből származó bevétel 

együttvéve az évi 7 millió Ft-ot nem haladja meg. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió Ft-ot, 

vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik, akkor az egész bevétel nem számít 

őstermelői tevékenység bevételének, e bevételére az önálló tevékenységből származó 

jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat lehet alkalmazni. Ha a saját termelői 

borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. nem saját előállítású őstermelői 

terméket, borosüveget stb.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. étkezést biztosít), akkor az ebből 

származó bevételei önálló tevékenységből származó bevételnek minősülnek és külön-külön kell 

                                                
7 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 68. §-a 
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nyilvántartania azzal, hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg, akkor azt 

– ha törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania (a 7. sora, 

illetve egyéni vállalkozó esetében a EV-21. sora). 

 

A törvényi feltételek megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 220421, 2204 

22-97, 2204-22-98, 2204 29 vámtarifaszám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó 

bevétel. Az a bor tartozik a fenti vámtarifaszámok alá melynek alkoholtartalma legfeljebb 

22 térfogat %. 
 

1.2. A KÖZÖS ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK
8 

 

Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes 

családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az 

általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. 

Ha az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői 

tevékenység után nem azonos adózási módot választottak, akkor az őstermelésből származó 

bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. A bevétel után annak 

kell adóznia, aki azt kézhez kapta, mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok 

alapján, illetve az Szja tv. rendelkezései alapján számolható el költség. 

A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok 

egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. 

Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük 

adókötelezettségüknek és - tételes költségelszámolást vagy 10%-os költséghányad alkalmazása 

esetén - külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető adókedvezményre. A közös 

őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak, illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-

külön kell ügyfél-azonosítóval (regisztrációs számmal) rendelkezniük9, ha a mezőgazdasági 

őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. 

A közös gazdálkodás időszakában átalányadózás választása esetén a bevételekről, tételes 

költség elszámolás alkalmazásakor a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást 

vezetni. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő 

arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell 

felosztani, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette, 

vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. Ez alól kivétel a gépjármű 

használattal összefüggő, számlák alapján elszámolt kiadás. Az ilyen kiadást csak a 

gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a 

gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet 

elszámolni. Útnyilvántartás vezetése nélkül, a közös őstermelői igazolványban feltüntetett 

személyek a saját tulajdonú vagy az általuk zárt végű lízingbe vett (ideértve a közeli 

hozzátartozó tulajdonát képező és az általa zárt végű lízingbe vett személygépkocsit is) 

személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak 

el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. 

A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a 

gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. 

 

Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget 

határolt el, akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői 

tevékenységből származó jövedelmével szemben, akinél ez a veszteség a korábban egyénileg 

végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett.10 

                                                
8 Szja tv. 78/A. § 
9 2007. évi XVII. törvény 28. § 
10 Szja tv. 22. § (2)-(5) bekezdés 
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Ha a közös őstermelői igazolványra év közben új tag felvétele történik, akkor a közös 

gazdálkodás ideje alatt, az adóév hátralévő részében az e tevékenységből származó bevételnek 

és – tételes költségelszámolás esetén – a költségeknek a családtagok számával történő 

elosztásánál az új tagot is figyelembe kell venni.  

Az új tag által a közös őstermelői tevékenységhez való csatlakozása előtt, egyénileg végzett 

őstermelői tevékenységre tekintettel megszerzett bevétel és felmerült kiadás nem osztható fel.  

Az új tag éves bevétele az adóéven belül egyénileg elért bevételéből és a közös őstermelés 

időszakában a rá eső bevételből áll. A jövedelem megállapítása során a költségeket is aszerint 

kell figyelembe venni, hogy azok az önálló gazdálkodás vagy a közös őstermelés időszaka alatt 

keletkeztek. 

Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike év közben kiválik a közös 

gazdálkodásból, akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt és – tételes költségelszámolás 

esetén a – költséget fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között. A közös 

őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és 

elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembe vételével kell felosztani. A kiválást 

megelőző időszakot érintő, de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek 

megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. Ilyen megállapodás hiányában a 

bevételt attól függően kell figyelembe venni, hogy azt ki kapta meg ténylegesen. A közös 

őstermelői tevékenységből kivált családtag esetében a bevételnek része a közös tevékenység 

idejére kapott bevétel is azzal, hogy az adózónak az általa választott adózási mód szerint kell 

adóznia (ideértve a közös tevékenység idején megszerzett bevételt is). Az adóév végén a közös 

gazdálkodásból kivált családtag őstermelésből származó jövedelmének a megállapításánál 

figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott, őt megillető bevételnek (és költségnek) 

az összegét is. 

 

A közös őstermelői tevékenységet folytató tag akkor állapíthatja meg jövedelmét 

átalányadózás szerint, ha az adóévre azt választotta és a támogatás összege nélkül 

számított éves bevétel az adóévben nem haladta meg - az adóév utolsó napján lévő tagok 

figyelembe vételével, - tagonként a 8 millió Ft-ot. Ha az év közben belépő tagnak a belépés 

előtti időszakban is keletkezett őstermelésből származó további bevétele és azzal átlépi a 

8 millió Ft-ot, akkor a többi tag sem állapíthatja meg a jövedelmét átalányban, az azonos 

jövedelemszámítási kötelezettség miatt.  

 

1.3. CSALÁDI GAZDASÁGOK ADÓZÁSA 

 

A Földforgalmi tv. szerint családi gazdaságnak minősül a mezőgazdasági igazgatási szervnél 

családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem. 

Mezőgazdasági üzemnek az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők 

(föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége minősül, ami a 

gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is. 

Mezőgazdasági üzemközpontnak a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet 

tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező- 

és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, 

illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya minősül, ami egyben a gazdálkodás 

végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül 

szolgál. 

Családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. Mező-, 

erdőgazdasági tevékenységnek minősül a növénytermesztés, a kertészet, az állattartás, a 

méhanya nevelés, a halászat, a haltenyésztés, a szaporítóanyag termesztés, a vadgazdálkodás, 

az erdőgazdálkodás és kiegészítő tevékenységgel a vegyes gazdálkodás. (Az előzőekben 
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felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos 

az Szja tv. szerinti őstermelői tevékenységek körével!) 

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, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó 

termelési tényezők hasznosítása, értékesítése (pl. bérszántás). 

 

A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő 

családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó 

őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a 

jövedelmüket. A kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia, 

aki azt folytatja önálló tevékenység vagy egyéni vállalkozás során. Ha a családi 

gazdaságban olyan kiegészítő tevékenységet folytatnak, ami megfelel a kistermelői 

élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV.30.) FVM 

rendeletben felsorolt tevékenységeknek is, akkor e bevétel a tagok az őstermelői 

bevételének része lesz. 

 

Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató családi gazdálkodásba év közben új tag lép 

be, akkor az adóév utolsó napján fennálló létszám figyelembevételével kell felosztaniuk a 

bevételt és – tételes költségelszámolás esetén – a költséget a teljes adóévre vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha a közös gazdálkodást megelőzően, de az adóéven belül az önállóan 

gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt, akkor – a 

korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek 

alkalmazni, amit a családi gazdaság tagjai közösen választottak. Ha a gazdálkodó család tagjai 

olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába, amik után korábban az 

őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el, 

akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. 

A családi gazdasághoz tartozó, kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi 

javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy 

összegben is elszámolható. 

A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből 

származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével, amit a családi 

gazdaság nyilvántartásba vétele, vagy a családi gazdaságba történő belépés előtt határoltak el. 

Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. 

Ha a családi gazdálkodó, vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő 

családtag őstermelői tevékenységnek nem minősülő kiegészítő tevékenységét önálló 

tevékenység során folytatja, akkor a 10% költséghányad vagy a tételes költségelszámolás 

alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. Ha a tételes költségelszámolás módszerét 

választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak 

bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el.  

Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő 

családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat (pl. bérbeadás), 

akkor a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket, elkülönítve kell 

nyilvántartani. Azokat a költségeket, amik mindkét tevékenységgel összefüggenek, a bevételek 

arányában kell megosztani, ha az Szja tv. másként nem rendelkezik. 

 

A családi gazdaság akkor állapíthatja meg jövedelmét átalányadózás szerint, ha az 

adóévre azt választotta és a támogatás összege nélkül számított éves bevétel az adóévben 
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nem haladta meg - az adóév utolsó napján lévő tagok figyelembe vételével, - tagonként a 

8 millió Ft-ot. Ha az év közben belépő tagnak a belépés előtti időszakban is keletkezett 

őstermelésből származó további bevétele és azzal átlépi a 8 millió Ft-ot, akkor a többi tag 

sem állapíthatja meg a jövedelmét átalányban, az azonos jövedelemszámítási 

kötelezettség miatt.  

 

Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó 

nyilatkozattétel, amelyekről az ŐST-1-ŐST-3. és ŐST-7-ÖST-9. sorokban lehet nyilatkozni. 

 

2. AZ ŐSTERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS A JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ TUDNIVALÓK 

 

TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
11 

 

2008. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak 

csak az az összeg minősül, amit a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt 

kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap.12 

A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás 

igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően, a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 

folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál bevételként nem kell figyelembe venni, 

feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély 

költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el.   

Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, akkor a támogatás összegét 

meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembe vételével költségként (értékcsökkenési 

leírásként) érvényesíthető. 

 

Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően 

bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni, akkor a már 

elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. Ilyenkor a visszafizetési 

kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat, késedelmi pótlék, vagy más hasonló 

jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. 

 

Ha a magánszemély a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított támogatás 

összegét annak jogszabályban meghatározott célja szerint a megadott határidőig nem használta 

fel, a támogatás fel nem használt része annak az évnek az utolsó napján minősül bevételnek, 

amikor a felhasználásra jogszabály szerint nyitva álló határidő lejár, ilyen határidő hiányában a 

folyósítás évét követő negyedik adóév utolsó napján. 

 

Az átalányadózás időszakában önálló tevékenységből származó bevételként (7. sor) kell 

elszámolni a költségek fedezetére, valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi 

szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás cél szerint felhasznált összegét, ha 

az adózó a cél szerint felhasznált összegét a költségei között elszámolta.13  

 

Egységes területalapú támogatás14 

Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét, a folyósítás évében kell 

bevételként figyelembe venni! 

                                                
11  Szja tv. 19. § 
12 Szja tv. 3. § 42. pont 
13 Szja tv. 19. §; 51. § (1) és (5) bekezdései 
14 Szja tv. 3. § 28. pont; 2. sz. melléklet III.  
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Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni, akkor a 

visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni, amely adóévben a 

visszafizetés megtörtént.  

 

Egyéb jogcímen folyósított támogatás 

Az előzőekben nem említett más, egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – 

támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni, ha az nem tekinthető költségek 

fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. Ilyen támogatás például a 

jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén, illetve a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj 

utáni jövedékiadó-visszatérítés vagy a NATURA 2000 kompenzációs támogatás.  

 

Adómentes bevételi értékhatár 

Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett 

mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 ezer Ft-nál, nem kell 

bevallania még akkor sem, ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására 

kötelezett. Ha azonban a bevétele meghaladja a 600 ezer Ft-ot, úgy az egész bevétel 

összegét figyelembe kell vennie. 

 

A JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSA KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS ALAPJÁN 

 

Ha az adóévre nem az átalányadózás módszerét választotta, akkor a jövedelem megállapításánál 

a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. 

– Az első módszer szerint a 10% költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül 

jövedelemnek. Ekkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 

leírását, valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell 

tekintenie. 

– A második módszer a tételes költségelszámolás. Ha ezt a módszert alkalmazza, akkor a 

törvényben költségként elismert és/vagy igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembe 

vételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. 

 

Őstermelői adókedvezmény15 

Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él nemleges-nyilatkozattételi jogával, vagy 

ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét, akkor az őstermelésből 

származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 46. sorban. Az adókedvezmény 

érvényesítésének feltétele, hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén a tagok külön-külön) 

rendelkezzen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-

nyilvántartási rendszerben nyilvántartott ügyfél-azonosítóval (regisztrációs számmal) és ezt a 

számot a bevallásában feltüntesse. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. 

 

Ha Ön tételes költségelszámolás szerint adózik, az összevont adóalapba tartozó 

mezőgazdasági őstermelésből származó, az adó (előleg)-alap számításánál figyelembe vett 

jövedelme után akkor is terheli a 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó kötelezettség, ha 

az őstermelőket megillető adókedvezmény miatt nem keletkezik adófizetési kötelezettsége. 

 

 
 

                                                
15 Szja tv. 39. § (1) bekezdés 
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A 19SZJA-BEVALLÁS MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK MENÜPONTJÁNAK FELÉPÍTÉSE, 

MEZŐCSOPORTJAI 

 

Személyi jövedelemadó (szja) 

→ Mezőgazdasági őstermelők  

→ A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozatai 

→ I-II. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás 

választásáról, megszüntetéséről a 2020. adóévre 

→ III. A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő 

nemleges nyilatkozata 

→ IV. Nyilatkozat az őstermelésből származó 2019. évi jövedelem számítási 

módjáról 

→ V. Nyilatkozatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal 

kapcsolatban 

→ Jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás, vagy 10% költséghányad 

alkalmazása esetén 

→ Bevétel, jövedelemszámítás módja 

→ Bevételt csökkentő tételek 

→ Elismert költség 

→ Jövedelem megállapítása 

→ Veszteségelszámolás 

→ Veszteségelszámolás 

→ Átalányadózás - jövedelem megállapítása, nyilatkozatok 

→ Jövedelem megállapítása átalányadózás alkalmazása esetén 

→ A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról, 

megszüntetéséről a 2020. adóévre 

→ Egyéb adatok 

→ Egyéb adatok 

→ Csekély összegű (de minimis) támogatások 

→ Nyilatkozatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatban 

→ Adatok a csekély összegű (de minimis), a kis- és középvállalkozások 

támogatásáról 

→ Adatok az adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatásokról 

→ Az adózó nyilatkozata a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő  

vállalkozásokról, azok adószámairól. 

 

 

 

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK NYILATKOZATAI 

 

Ezt a mezőcsoportot a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! 

A mezőcsoport kitöltése előtt, kérjük olvassa el a kitöltési útmutatóban foglalt általános 

tudnivalókat is (1.1. pont), melyekből megismerheti a támogatások kezelésével, az átalányadó 

választásával/megszüntetésével, a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. 

Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni, akinek az őstermelésből 

származó, a támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. 

 

 

I-II. Nyilatkozat átalányadózás választásáról, megszüntetéséről a 2020-as adóévre 
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A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról16 

ŐST-1. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2020. évre, 

akkor az erre szolgáló négyzetben ezt jelezze. Ha a 2019. adóévre átalányadózást választott, és 

2020-ra is ezt az adózási módot kívánja fenntartani, akkor ezt a sort nem kell kitöltenie! 

A mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont 

adóalap részét képezi. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél kérjük ezt is vegye 

figyelembe. Az ŐST-1. sor megnyitható egyrészről a „Nyilatkozat átalányadózás választásáról, 

megszüntetéséről a 2020-as adóévre” mezőcsoportból, az ott található linkre kattintva, 

másrészről megtalálható a Mezőgazdasági őstermelők / Átalányadózás menüpontban is. 

 

A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről  

ŐST-2. sor: Ha Ön a 2019. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének 

meghatározására az átalányadózást választotta, de a 2020. adóévre már ezt az adózási módot 

nem kívánja fenntartani, akkor az erre szolgáló négyzetben ezt jelezze. Az ŐST-2. sor elérhető 

egyrészről a „Nyilatkozat átalányadózás választásáról, megszüntetéséről a 20-as adóévre” 

mezőcsoportból, az ott található linkre kattintva, másrészről megtalálható a Mezőgazdasági 

őstermelők / Átalányadózás menüpontban is. 

 

III. A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges 

nyilatkozata 

 

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozata17 

ŐST-3. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként 

figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza, ha a mezőgazdasági kistermelő él 

nyilatkozattételi jogával. Abban az esetben élhet nyilatkozattételi jogával, ha az Ön bevétele a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege 

nélkül 600 ezer Ft-nál több, de a 4 millió Ft-ot nem haladta meg 2019-ben, és a jövedelem 

megállapítására tételes költség-elszámolási módot választott, továbbá rendelkezik e 

bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és 

költségként is elismert, a nevére kiállított – kiadást igazoló számlával (számlákkal), más 

bizonylattal (bizonylatokkal). Ilyen bizonylatnak lehet tekinteni például a kistermelő által 

foglalkoztatott munkavállaló bérszámfejtéséhez kapcsolódó iratokat.  

A jármű használattal kapcsolatos, számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a 

nyilatkozat kitöltésénél, ha útnyilvántartást vezet. 

Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével 

összefüggő bevallásadási kötelezettségének. Egyéb, más jövedelmei tekintetében a személyi 

jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. 

Ha él nyilatkozattételi jogával, akkor kérjük feltétlenül olvassa el az szociális hozzájárulási adó 

mezőcsoport 294. sorához írt útmutatót is, mivel a bevétele 4%-a után 17,5% szociális 

hozzájárulási adó kötelezettsége keletkezhetett. Ekkor az ŐST-3. sor alatt található „A 

mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója (294. sor)” linkre kattintva elérheti a 

294. sort. 

 

Fontos! Ha Ön bevallásában nem élt nemleges nyilatkozattételi jogával (nem töltötte ki az 

ŐST-3. sort), akkor utóbb ezen döntését – helyesbítéssel vagy önellenőrzéssel – már nem 

változtathatja meg. 

 

                                                
16 Szja tv. 50. § (2)-(3) bekezdések, Szja. tv. 8. sz. melléklet 
17 Szja tv. 23. §; 78/A. § (4), és (6) bekezdések;  
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A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők, valamint a családi 

gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok18 is 

élhetnek nyilatkozattételi jogukkal, de csak külön-külön, és csak akkor, ha mindannyian ezt a 

módszert választják. 

 

Ha nemleges bevallási nyilatkozatot tesz, akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak 

az értékcsökkenési leírását, valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az 

adóévre elszámoltnak kell tekintenie.  

 

ŐST-4. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-3. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési 

célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett összegét. 

 

ŐST-5. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-3. sor összegéből a 2019. évben folyósított egységes 

területalapú (földalapú) támogatás összegét. 

 

ŐST-6. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-3. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított 

támogatás összegét. Ilyen támogatás lehet például az erdőtelepítés esetén a jövedelempótló 

támogatás. 

 

 

IV. Nyilatkozat az őstermelésből származó 2019. évi jövedelem számítási módjáról 

 

 

Az ŐST-7- ŐST-9. sorokban a megfelelő négyzetben jelölje, ha a tételes költségelszámolás, a 

10% költséghányad szerinti elszámolás, vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja 

meg a 2019. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. A jelölést megteheti a 

„Nyilatkozat az őstermelésből származó 2019. évi jövedelem számítási módjáról” 

mezőcsoportban a linkekre kattintva, vagy az ŐST-7-ŐST-8. sorai esetében a „Jövedelem 

megállapítása tételes költségelszámolás, vagy 10% költséghányad alkalmazása esetén” 

menüpontra, az ŐST-9. sor, a Mezőgazdasági őstermelők /Átalányadózás menüpontból is 

elérhető. 

 

V. Nyilatkozatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatban 

 

A Nyilatkozatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos sorok a webes 

felületen található linken keresztül is megnyithatóak, vagy a „Nyilatkozatok a csekély összegű 

(de minimis) támogatásokkal kapcsolatban” mezőcsoportot megnyitva is elérhetőek. A 

nyilatkozatokról bővebben a kitöltési útmutatóban olvashat.  

 

JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSA TÉTELES KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS, VAGY 10% 

KÖLTSÉGHÁNYAD ALKALMAZÁSA ESETÉN 

 

Bevétel, jövedelemszámítás módja 

 

Az ŐST-7-ŐST-8. sorban a megfelelő négyzetben jelölje, ha a tételes költségelszámolás, vagy 

a 10% költséghányad szerinti elszámolás szabályai szerint állapítja meg a 2019. évi 

mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. 

 

 

                                                
18 Szja tv. 3. § 18. és 19. pont  
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Bevételek19 

 

A 2019. évi adóalapba beszámító bevételek 

ŐST-11. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az 

adóévben megszerzett (kézhez vett, jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. 

Kérjük, feltétlenül olvassa el az útmutató „Támogatások elszámolása” címszó alatt található 

részét, ha Ön jogszabály alapján kapott támogatást! 

 

Bevételnek minősül többek között: 

– az értékesített termék, a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt, vagy 

váltóval kiegyenlített összeg, a természetben kapott ellenérték, ide nem értve a tárgyi eszközök, 

nem anyagi javak értékesítésekor kapott előleget (valamennyi esetben a felár, az engedmény, 

az árkiegészítés figyelembe vételével); 

– a szállításért, vagy csomagolásért külön felszámított összeg; 

– az előállított vagy vásárolt terméknek, a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci 

értéke, ha azokat saját célra használja fel, illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás 

nélkül másnak átengedi akkor, ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el; 

(Nem kell a bevételbe beszámítani a fentieket, ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta 

el költségként, vagy ha ezen kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti, vagy a 

terméket, a szolgáltatást elemi károk, katasztrófák esetén közadakozással nyújtotta.) 

– az adó különbözetének visszatérítése, ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével 

szemben költségként bármely évben elszámolta; 

– a káreseménnyel összefüggésben kártalanítás, kártérítés címén felvett összeg, ilyen a 

felelősségbiztosítás címén felvett összeg is, továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az 

értéke, amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként;  

– a kapott kamat; 

– a kapott kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg, valamint a 

fizetett kötbér, kamat, bírság, büntetés visszatérítése címén kapott összeg, kivéve, ha ez 

utóbbiakat korábban költségként nem számolta el; 

– a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –, nem 

anyagi javak, anyag, félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték, illetőleg a szokásos piaci 

érték (ha ez utóbbi a több), ha annak beszerzési, előállítási költségét bármelyik évben 

költségként érvényesítette, vagy értékcsökkenési leírással elszámolta; 

(Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagy vagyoni értékű jogot idegenített el, 

melyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására a 

161-163. sornál leírtak szerint kell eljárni.) 

– az őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld eladási ára;  

– a 200 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 

ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor, - ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta - 

a beszerzés időpontjától számított 1 éven belül a beszerzési ár 100%-ával, 2 éven belül a 66%-

ával, 3 éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 

3 éven túl került sor, akkor a bevételt nem kell növelni. Akkor sem kell a bevételt növelni, ha 

az ellenszolgáltatás nélkül történő átadásra adófizetési kötelezettség mellett került sor. 

 

Ebbe a sorba írja be az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány 

értékesítéséből származó bevételét, ami csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra 

nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de legfeljebb a jogszabályban megállapított, 

                                                
19 Szja tv. 17. §, 22. § (7) bekezdés; 2. sz. melléklet I. pont 
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a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő 

összeggel.20 

Az agrár-kárenyhítés címén befizetett összeg a káresemények ellentételezésére szolgál, ami 

nem jelenti egyben a költségek fedezetét is, inkább jövedelempótló célt szolgál, így  a 

kárenyhítésre tekintettel folyósított összeg olyan bevételnek minősül, amely az adózási 

feltételéül megjelölt bevételi értékhatárt nem emeli meg. 

 

Vetőmag-bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén őstermelői 

tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. 

(Költségként számolható el, a termék vagy az állat kihelyezési értéke.)21 

 

Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat22, akkor 

őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon 

termékek szokásos piaci értékét, amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. (Ez az őstermelői 

bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség.) 

 

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe 

veendő, további tételek23 

Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette, akkor az e tevékenységből 

származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. 

Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl 

bevételként kell elszámolnia: 

–a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag, áru, 

félkész és késztermék) leltári értékét, a 200 ezer Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve 

a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét; 

– a gazdasági épület, az üzlet, a műhely, az iroda és az egyéb a jövedelemszerző tevékenységhez 

használt ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor, ha a 

használati, vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. 

(Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert, akkor a használati vagy a bérleti 

jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni.)  

– az éves adóbevallás benyújtásának határnapjáig (illetve a benyújtás napjáig) rendelkezésre 

álló, a megszüntetésről beadott adóbevallást követően befolyt összeg december 31-i időponttal. 

Ha a tevékenység megszüntetését követően, de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően 

érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben, akkor ezt a bevételét még 

2019. évi bevételként vegye figyelembe (pl. ha a felvásárlónak leadott állatok, növények 

ellenértékét csak 2020. évben, de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). 

 

Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével 

összefüggésben bevétele, akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási 

szabályokat kell a 2020. évről benyújtott személyijövedelemadó-bevallásában alkalmaznia. A 

bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még 

el nem számolt kiadásait. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne, mint az utóbb 

megszerzett bevétele, akkor azt a kiadását, amit az adóbevallásában nem tud elszámolni, a 

tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével 

érvényesítheti. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván, akkor a 2020. évről benyújtott 

adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét, amit az önellenőrzés 

benyújtásával érvényesít majd. 

                                                
20 Szja. tv. 20. § 
21 Szja tv. 3. § 18. pont c) alpont 
22 Szja tv. 22. § (7) bekezdés a) pont 
23 Szja tv. 2. sz. melléklet II. pont 
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Az ŐST-11. sor összegéből a 2019. évben a költségek fedezetére és fejlesztési célra 

folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része 

ŐST-12. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-11. sor összegéből a 2019. évben a költségek 

fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás24 bevételként figyelembe vett részét! 

 

Az ŐST-11. sor összegéből a 2019. évben folyósított egységes területalapú támogatás 

ŐST-13. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-11. sor összegéből az egységes területalapú 

támogatás25 összegét! 

 

Az ŐST-11. sor összegéből a 2019. évben egyéb jogcímen folyósított támogatás összege 

ŐST-14. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-11. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított 

támogatás összegét! 

 

Az ŐST-11. sor összegéből a 2019. évben mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétel összege 

ŐST-15. sor: Ebbe a sorba írja be – tájékoztató adatként – az ŐST-11. sor összegéből a 2019. 

évben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összegét. [Mezőgazdasági 

tevékenységnek számít a mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, 

állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, 

vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.26] 

 

Bevételt csökkentő tételek27 

 

Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van 

lehetősége. Az ŐST-20-ŐST-22. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok 

esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelme kiszámítása során (nem lehet 

megosztani). 

 

Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény 

ŐST-20. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – 

tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után 

havonta a minimálbér 24%-ával (35 760 Ft), ha a szakképző iskolával kötött együttműködési 

megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést, minden megkezdett hónap után havonta a 

minimálbér 12%-ával (17 880 Ft) csökkentheti a bevételét. 

 

Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény 

ŐST-21. sor: Ha legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat 

foglalkoztatott az adóévben, akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de 

legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér28 összegével (149 000 Ft/fő/hó) 

csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. 

 

Foglalkoztatásra tekintettel levonható szociális hozzájárulási adó összege 

ŐST-22. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott, volt 

szakképző iskolai tanuló, valamint az Szja tv. rendelkezése szerint korábban munkanélküli29, 

                                                
24 Szja tv. 3. § 42. pont, 19.§ 
25 Szja tv. 3. § 28. pont 
26 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet , Földforgalmi tv. 5. § 14. pont 
27 Szja tv. 21. §  
28 Szja tv. 3. § 77. pont 
29 Szja tv. 3. § 43. pont 
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továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló, 

illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása 

ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett szociális hozzájárulási adó 

összegével a bevételét csökkentheti amellett, hogy ez az összeg költségként is (az ŐST-35. 

sorban) elszámolható. A kedvezmény összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a 

szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget is 

tüntesse fel a megfelelő mezőben. 

 

Bevételt csökkentő tételek összesen (az ŐST-20-ŐST-22. sorok összege) 

ŐST-23. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételek (ŐST-20 - ŐST-22. sorok) együttes 

összege szerepel. 

 

Bevétel a csökkentő tételek levonása után (az ŐST-11. sorba írt összegnek az ŐST-23. 

sorba írt összeget meghaladó része, vagy nulla) 

ŐST-24. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (az ŐST-11. sorba írt összegből) a bevételt 

csökkentő tételek együttes összege levonásra kerül (ŐST-23. sorba írt összeg) és a különbözet 

ebben a sorban szerepel. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (ŐST-23. sor) meghaladja a 

bevételét (ŐST-11. sor adata), akkor ebben a sorban nulla található. 

 

A költségek elszámolásáról 

 

Költségeit az Szja tv. 3. számú melléklete szerint számolhatja el. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott bizonylat 

kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla, 

az egyszerűsített számla alkalmas. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolnia, 

amely megfelel az Szja tv-ben meghatározott feltételeknek.30 (Például, ha permetezőgépet 

vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői 

tevékenységéhez használja, akkor a vételárat abban az esetben tudja költségként elszámolni, ha 

a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek.) 

 

Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2019. évben kezdte meg, akkor a legfeljebb 

3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 

érvényesített, igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja, továbbá a tárgyi 

eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti.31 

Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév 

végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – számolhatja el. 

Az értékcsökkenési leírás 2019. adóévre jutó összegét teljes egészében csak akkor számolhatja 

el, ha mind az őstermelői igazolványa, mind az értékesítési betétlapja hatályos volt 2019. év 

egészében, vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja.  

 

Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható 

el. (Lásd: ŐST-30. és ŐST-31. sornál, és az útmutató mellékletében írtakat.) Az adóév 

utolsó napján a Földforgalmi tv. szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a 

családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba 

tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési 

(beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja.  

Ha a tárgyi eszközöket, nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja, 

akkor választhat, hogy mely (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységével kapcsolatban 

                                                
30 Szja tv. 10. § (7) bekezdés 
31 Szja tv. 18. § (1) bekezdés 
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számolja el a bevételével szemben az egyébként érvényesíthető költsége(i)t. A költség (az 

értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek bevételei 

között. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli, hanem egyéni 

vállalkozóként bérmunkát is vállal, el kell döntenie, hogy a költségeket mely bevételével 

szemben számolja el. 

 

Az előzőekben nem említett minden más, az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel 

összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartania! 

A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell 

osztania, kivéve, ha törvény másként rendelkezik! 

A költségelszámolásnál kérjük, vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás 

elszámolására vonatkozó (támogatások elszámolásánál leírt) szabályokat is. Az őstermelői 

tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak, valamint a családi gazdálkodónak és a 

családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez 

hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük.  

 

Ha a Kata tv. vagy Eva tv. szerinti adóalany egyéni vállalkozó az adóévben egyidejűleg 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, a mindkét tevékenységgel összefüggő 

költségeket a bevételek arányában meg kell osztania. 

 

Az Ön által a bevétel, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében kifizetett 

vagyon-, felelősség-, kockázati biztosítás díja is elszámolható költségként.32 

 

Nem minősül elismert költségnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 

törvény (Efo tv.) szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére a 

magánszemély által az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének 

kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés.33 

 

Elismert költség 

 

Tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege34 

ŐST-30. sor: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 

eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét, továbbá a nem kizárólag 

üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. Nem 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi 

kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el 

átalányban értékcsökkenési leírás címén, de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből 

származó éves bevételének (ŐST-11. sor adata) 1%-át. 

A 2019. évben vagy korábban vásárolt, de a 2019. évben használatba vett személygépkocsi 

esetén az átalány értékcsökkenési leírás mértéke az éves bevétel 1%-a, de legfeljebb egy 

személygépkocsi beszerzési árának 10%-a is elszámolható, ami kizárólag egyszer, a 

használatbavétel évében számolható el. Ha az őstermelő a személygépkocsi használatba 

vételének évében átalányban értékcsökkenést érvényesít, akkor ebben az évben nem 

alkalmazhatja a kilométerenkénti 15 forintos általános személygépkocsi-normaköltséget. 

 

Az örökölt, ajándékba kapott tárgyi eszközök esetében - beszerzési ár hiányában -

értékcsökkenési leírás nem számolható el. 

 

                                                
32 Szja tv. 3. számú melléklet I. fejezet 8. pont 
33 Szja tv. 3. számú melléklet V. fejezet 12. pont 
34 Szja tv. 3. sz. melléklet III. fejezet 
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A leírási kulcsok jegyzékét, valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos 

fontosabb tudnivalókat megtalálja jelen útmutató mellékletében. 

 

Nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás összege 

ŐST-31. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. gazdasági 

épületek megvásárolt bérleti joga, szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás 

összegét kell feltüntetnie. 

Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak abban az esetben számolható el, ha azok 

kizárólag üzemi célt szolgálnak. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) 

költségét azokra az évekre kell felosztani, amikben azt az őstermelői tevékenységéhez 

várhatóan használni fogja. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás 

módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatároznia és a  tárgyi eszközök és nem 

anyagi javak nyilvántartásában feljegyeznie. 

 

Tárgyi eszközök, nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési ára 

ŐST-32. sor: Ennek a sornak az első mezőjébe írja be a tárgyi eszközök, nem anyagi javak egy 

összegben elszámolt beszerzési árát, a második mezőbe a szabad vállalkozási zónában üzembe 

helyezett tárgyi eszközök értékcsökkenését.  

Ennek a sornak a második mezőjében az összeget a program automatikusan kiszámolja, és 

átemeli az ŐST-44-ŐST-47. sorainak adatai alapján.  

 

Ha Ön az adóév utolsó napján a Földforgalmi tv. szerinti családi gazdálkodó vagy a családi 

gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, akkor a családi gazdaság részét 

képező vagy ahhoz tartozó 2019. évben használatba vett tárgyi eszközök, nem anyagi javak 

beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. A mezőgazdasági őstermelő a tárgyi eszköz 

beszerzési árát az Szja tv. alapján, az üzembe helyezés évében jogosult egy összegben 

költségként elszámolni, ha a tárgyi eszközt  szabad vállalkozási zóna  területén helyezi üzembe. 

További útmutatás a szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatban a szabad vállalkozási zónák 

létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól 

szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben található. (A beszerzési ár egy összegben 

elszámolható akkor is, ha a tárgyi eszközöket, nem anyagi javakat az említett személyek 

bármelyike részletre vásárolta.) 

 

Az ŐST-44.-ŐST-47. sor mezői, tehát az „adatok a csekély összegű (de minimis), a kis- és 

középvállalkozások és a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások támogatásáról” a sor mezői 

alatt található linkre kattintva érhető el, de megtalálható a Mezőgazdasági őstermelők > Csekély 

összegű (de minimis) támogatások menüpontban is. 

 

Pénzintézeti hitelre kifizetett kamat 

ŐST-33. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett 

kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. Tárgyi eszközök 

részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés 

időpontjáig része a beszerzési árnak, így az értékcsökkenési leírás alapjának is. Ebbe a sorba 

írja be az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben kifizetett kamat (kezelési költség) 

összegét.  

 

Anyag, áru, félkész- és késztermék beszerzési költsége 

ŐST-34. sor: Ebbe a sorba írja be a tevékenységéhez vásárolt anyag, áru, félkész- és 

késztermék beszerzési költségét. A tevékenység megkezdését megelőző 3 éven belül beszerzett 

– bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében számolhatja el, ha azt korábban 

bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. 
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A 2019. évben felmerült, az ŐST-30-ŐST-34. sorokban fel nem sorolt minden egyéb 

költség 

ŐST-35. sor: Ennek a sornak az első mezőjébe írja be az ŐST-30-ŐST-34. sorokban fel nem 

sorolt, de az adóévben felmerült, költségként is elszámolható kiadásait. A második mezőbe az 

első mezőben szereplő összegből a nem megállapodás alapján befizetett saját szociális 

hozzájárulási adó összegét írja be. 

Ebben a sorban tudja költségként elszámolni az adóévben megfizetett szociális hozzájárulási 

adót. A részletes szabályokat az útmutató elején, a „Mezőgazdasági őstermelők szociális 

hozzájárulási adója” címszó alatt találja meg. 

 

Költség az Szja tv. 3. sz. melléklete szerint érvényesíthető. Azon őstermelők esetében, akik 

elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek (azaz a ’08-as, ’58-as bevallás, vagy általános 

forgalmi adó tekintetében összesítő jelentés benyújtására kötelezettek) az internet használatért 

fizetett díj 50%-a számolható el költségként. Egyebekben az internet használatért fizetett díj 

30%-a érvényesíthető költségként.  

  

Ebben a sorban kell szerepeltetni az egy összegben elszámolt legfeljebb 200 ezer Ft egyedi 

értékű kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközre, nem anyagi javakra fordított kiadását is. 

 

Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2019. évben költségként 

elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe 

vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak általános 

forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti 

futamidő 1 hónapjára eső összege, de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának, ingatlan esetén 

1,1%-ának megfelelő összeg számolható el. 

Személygépkocsi esetében a bérleti, illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján - 

több személygépkocsi esetében is - az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható 

el a bérleti- és lízingdíj címén kifizetett összeg. 

 

Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. 

Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a közeli hozzátartozó tulajdonában 

lévő, illetve az általa zárt végű lízingbe vett személygépkocsi is. A nem saját tulajdonú (pl. 

bérelt), kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla 

szerinti egyéb (fenntartási, javítási és felújítási) költség számolható el, ha a bérleti 

szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. 

Ha az Ön, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában álló, vagy az Ön, vagy közeli 

hozzátartozója által zárt végű pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után tételes 

költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számol el, akkor cégautóadó35 

fizetésére kötelezett. A cégautóadót önadózással negyedévenként, a negyedévet követő 

hónap 20. napjáig kell megállapítania és megfizetnie a NAV-hoz a naptári évben azokra 

a hónapokra, amikben az adókötelezettsége fennáll. A bevallást a ’01. számú 

nyomtatványon kell teljesítenie szintén negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. 

napjáig. A megfizetett cégautóadó összegét a költségek között számolhatja el, kivéve abban az 

esetben, ha a közeli hozzátartozó a tulajdonos, vagy a lízingbe vevő, mert ilyenkor a 

cégautóadót a közeli hozzátartozónak kell bevallania, és az őstermelő költségei között nem 

számolható el. 

 

                                                
35 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. § -17/G.  §-ai 
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Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy a NAV által, a honlapján 

(www.nav.gov.hu) havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás 

szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolnia. Az elszámolt üzemanyag 

mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél.36 Egy adott negyedéven belül az 

üzemanyagköltségét csak számla alapján vagy csak a NAV által közzétett árral lehet 

elszámolnia. A NAV által a 2019. évre közzétett üzemanyagárak a 19SZJA jelű bevallás 

kitöltési útmutatójának mellékletében találhatók meg. 

Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja a NAV 

által közzétett üzemanyagárat, az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen, a számlák 

alapján, nettó összegben történhet. 

 

A fenntartási, javítási és felújítási költségek számlák, bizonylatok alapján számolhatók el az 

útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. Az említett kiadások 

számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van 

kilométerenként 15 Ft37 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. 

Ekkorviszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával, javításával, felújításával 

kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolnia. 

Útnyilvántartás vezetése helyett – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén 

(az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út számolható el38 

átalányban.  Ekkor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 

erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 

szóló 60/1992. (IV.1.) Kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-

mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget, továbbá kilométerenként 15 Ft 

általános normaköltséget számolhat el. Ezt a módszert csak a teljes adóévre, illetve az adóéven 

belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. Ha havi 500 km utat számol 

el, nem kell cégautóadót sem fizetnie. 

 

Kistermelői költségátalány (az ŐST-24. sor összegének 40%-a) 

ŐST-36. sor: Ha Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, akkor a 

számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. 

Kistermelői költségátalány címén, a törvény erre vonatkozó rendelkezése szerinti bevételt 

csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (ŐST-24. sor összegének) 

40%-át igazolás nélkül számolhat el, számlával (számlákkal), más bizonylattal (bizonylatokkal)  

igazolt költségein felül. Ha kistermelői költségátalányt számol el, akkor a tárgyévi 

veszteséget nem határolhatja el a későbbi évekre. 39 

 

A 2019. évben felmerült összes költség (az ŐST-30-ŐST-36. sorok összege együttesen) 

vagy az ŐST-11. sor összegének 10 %-a 

ŐST-37. sor: Ebben a sorban összegzi a program a 2019. évben elszámolt költségek együttes 

összegét (ŐST-30-ŐST-36. sorok összege). Ha Ön a 10% költséghányad szerinti 

jövedelemszámítási módszert választotta, akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű 

költséget írja be a program ebbe a sorba. (Ezt a költséget nem kell számlával, bizonylattal 

igazolnia.) Ha ebben a sorban a 10% költséghányaddal számolt, akkor az ŐST-30-ŐST-

36. és az ŐST-41., ŐST-43. sorokba nem írhat adatot és nem jelölheti az ŐST-42. sorban 

a tételes költségelszámolás 2020. évre vonatkozó alkalmazásának jelölésére szolgáló 

négyzetet! 

 

                                                
36 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet 
37 Szja tv. 3. sz. melléklet IV. fejezet 3. pontja 
38 Szja tv. 3. sz. melléklet IV. fejezet 8. pontja 
39 Szja tv. 22. § (6) bekezdés 

http://www.nav.gov.hu/
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A jövedelem megállapítása 

 

A mezőgazdasági őstermelés 2019. évi jövedelme (az ŐST-24. sor összegének az ŐST-37. 

sor összegét meghaladó része) 

ŐST-40. sor: A program automatikusan számítja ki a mezőgazdasági őstermelésből származó 

2019. évi jövedelmét. A program az ŐST-24. sor összegéből levonja az ŐST-37. sor összegét, 

és a különbözetet tünteti fel ebben a sorban. 

 

Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség összegéből az adóévi jövedelemmel szemben 

elszámolt összeg 

ŐST-41. sor: Ebbe a sorba írja be azt az összeget, amit a 2019. évben benyújtott 18SZJA jelű 

bevallás ŐST-63. mezőjében kimutatott veszteségéből 2019. évben kíván elszámolni, de 

legfeljebb az ŐST-40. mezőjének 50%-a tüntethető fel. A veszteség elszámolásánál mindig a 

legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe. Kérjük, olvassa el az ŐST. 

útmutatóban a veszteségelszámolásnál leírtakat is! 

 

A mezőgazdasági őstermelésből származó a 2019. évi összevont adóalapba tartozó 

jövedelem (az ŐST-40. sor összegének az ŐST-41. sor összegét meghaladó része) 

ŐST-42. sor: Ebbe a sorba írja be a mezőgazdasági őstermelésből származó, a 2019. évi 

összevont adóalapba tartozó jövedelmét.  Tehát az ŐST-40. sor összegéből vonja le az ŐST-

41. sor összegét, és a különbözetet ebben a sorban tüntesse fel. Ez az összeg átkerül a 12. sorba 

is. Ezen összeg után a 17,5%-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét is be kell 

vallania a 294. sor további kötelezettség mezőjébe adóelőleg fizetésére nem kötelezettként, 

ha adóelőleg fizetésre kötelezett, akkor negyedéves bontásba.  Függetlenül attól, hogy az 

őstermelői adókedvezmény igénybevétele miatt nem keletkezik személyi jövedelemadó-

fizetési kötelezettsége (a 48. sor = 0), a 17,5%-os szociális hozzájárulási adót meg kell 

fizetnie. A szociális hozzájárulási adó összegének bevallására vonatkozóan példát a 

példatárban talál. 

 

Fontos! Ha Ön 2019-ben tételes költségelszámolást alkalmazott, de a 2020. évben már nem 

minősül tételes költségelszámolónak (például azért, mert a bevallásban átalányadózást 

választott), akkor jelölje az ŐST-42. sor erre vonatkozó négyzetet.  

 

Amennyiben a tárgyévben szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére nem kötelezett, 

tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem 

minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek, jövedelemként a megállapított 

jövedelem 85 százalékát vegye figyelembe. Ekkor a négyzet jelölésekor a mezőgazdasági 

őstermelésből származó jövedelem 85 százalékát kell összevont adóalapba tartozó 

jövedelemnek tekinteni (85 százalékos szabály), ami egyben a szociális hozzájárulási adó 

alapját képezi. Vonja le az ŐST-40. sor összegéből az ŐST-41. sor összegét, és a különbözet 

85 százalékát tüntesse fel az ŐST-42. sor megfelelő sorába. 

 

Amennyiben a tárgyévben szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére kötelezett, tételes 

költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül 

tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek, az összevont adóalapnak a 

kötelezettségkülönbözettel egyenlő része tekintetében jövedelemként a 

kötelezettségkülönbözet 85 százalékát veszi figyelembe. 

A tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelemnek a tárgyévre megállapított és megfizetett 

szociális hozzájárulási adó előlegalapok összegét meghaladó része (kötelezettségkülönbözet) 

után fizetendő szociális hozzájárulási adó a befizetés évében számolható el költségként. 
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Ez azt jelenti, hogy az ŐST-40. sor összegéből vonja le a kötelezettség különbözetet, majd 

ehhez adja hozzá a kötelezettség különbözet 85 százalékát és a megkapott összegből vonja le 

az ŐST-41. sort és ezt az összeget tüntesse fel az ŐST-42. sorba. 

 

Az összevont adóalap megállapításakor a 85 százalékos szabály 2019. január 1-jétől 

alkalmazható, azzal, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénynek az 

egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. 

törvény hatálybalépése előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított és megfizetett szociális 

hozzájárulási adót 

a) a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett őstermelő a 2019. évi 

szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor megfizetett szociális 

hozzájárulási adó előlegként, 

b) a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett, tételes 

költségelszámolást alkalmazó őstermelő 2019-ben elszámolható költségként, 

c) az a) és b) pontban nem említett őstermelő a 2019. évre fizetendő szociális 

hozzájárulási adót csökkentő tételként veszi figyelembe a személyijövedelemadó-

bevallásban.  

 

46. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb 100 000 forint  

 

Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt, aki a bevallásban 

feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-

nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált 

magánszemély).40 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a 

jogcímen adókedvezményt, aki rendelkezik ügyfél-azonosító számmal (regisztrációs 

számmal). Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásában 2007. évtől kezdődően, az adóévben igénybe vett mezőgazdasági csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak vagy halászati csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell mezőgazdasági vagy halászati de 

minimis támogatásként figyelembe venni. 

 

Ha Ön őstermelőként a jövedelem kiszámítására tételes költségelszámolási módot választott, 

vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg, akkor az őstermelésből származó 

jövedelmének adójával, de legfeljebb 100 ezer forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni 

adójának összegét. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg, és az 

őstermelői tevékenység utáni adó összege a 100 ezer forintot nem éri el, könyvelői 

díjkedvezményt is érvényesíthet. 

Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett, számlával igazolt összegnek az 

őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe, ha a mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. Az őstermelői 

adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 ezer forintot.  

 

Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, hogy meg kell 

határozni az összevont adóalap adóját (44. sor) a 12. sorban szereplő jövedelemmel együtt és 

nélküle is, és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét.  

A kedvezmény halászati csekély összegű (de minimis) támogatásként figyelembe vett összegét 

a 46. sor második mezőjében, a kedvezmény teljes összegét az első mezőben kell szerepeltetni. 

 

                                                
40 Szja tv. 39. § (1) bekezdés 
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Az őstermelői adókedvezmény összegének kiszámítását bemutató példa az őstermelői kitöltési 

útmutató példatárában található. 

 

A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs. 

 

A veszteség megállapítása 

 

A mezőgazdasági őstermelés 2019. évi vesztesége 

ŐST-43. sor: Ha a 2019. évben felmerült költségei (ŐST-37. sor) meghaladják a 

kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (ŐST-24. sor), akkor a tárgyévi veszteség 

összegét (az ŐST-37. sorba írt összegnek az ŐST-24. sorba írt összeget meghaladó részét) 

ebben a sorban tünteti fel a program. Ha az ŐST-36. sorba is írt adatot és emiatt lenne 

vesztesége, akkor ebbe a sorba nulla kerül.  

 

 

 

 

VESZTESÉGELSZÁMOLÁS
41 

 

Ha a bevételek összegét a költségek összege meghaladja, akkor a veszteség összege 

elszámolható a következő öt év vagy az előző két év jövedelmével szemben azzal, hogy a 

veszteség továbbviteléhez nem kell az adóhatóságtól engedélyt kérni. 

 

A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók, ha az elhatárolt 

veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. 

 

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, még nem érvényesített elhatárolt 

veszteség a 2014. december 31-én hatályos rendelkezések szerint írható le azzal, hogy az 

így elhatárolt veszteséget legkésőbb a 2025. adóévben lehet érvényesíteni.42 

 

A 2019. évben keletkezett és elhatárolt veszteség összege a következő öt adóév (de 

legkésőbb az őstermelői tevékenység megszüntetésének adóéve) jövedelmével szemben, az 

adózó döntése szerinti megosztásban, vagy - az Szja tv-ben meghatározott feltételekkel - 

a megelőző két év jövedelmével szemben számolható el. 

 

Veszteségelhatárolás43 

 

A korábbi évekről áthozott veszteség az elhatárolt veszteség nélkül számított 

őstermelésből származó jövedelem 50%-áig vehető figyelembe. 

Mezőgazdasági tevékenység folytatása esetén a tárgyévi veszteség összege ugyancsak 

korlátozottan vehető figyelembe a megelőző 2 évre önellenőrzéssel azzal, hogy a veszteség 

visszamenőleges elhatárolása esetén az egyes adóévekre az elhatárolt veszteség 30%-a 

vonható csak be veszteségelhatárolás címén. Ha a veszteség összege ennél több, akkor a 

veszteség fennmaradó része a későbbi évek jövedelmével szemben érvényesíthető. 

 

A 2017-2018. évekre elszámolt veszteség összege a 2019. évi veszteség (ŐST-43. sor) 

összegéből 

                                                
41 Szja tv. 22. § (1)-(5) bekezdés 
42 Szja tv. 84/ZS § (6) bekezdés 
43 Szja tv. 22. §  
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ŐST-60. sor: Ebbe a sorba írja be azt az összeget, amit önellenőrzéssel kíván a 2019. adóévben 

keletkezett veszteségéből (ŐST-43. sor) 2017. és/vagy 2018. év(ek)re elszámolni. Ebben a 

sorban legfeljebb az ŐST-43. sorba írt összeg 60%-a (adóévenként 30-30%) 

szerepeltethető. 
 

A 2019. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2017. és a 2018. évekre 

is elszámolhatja, ha ezekben az években volt őstermelői tevékenységből adóköteles jövedelme. 

A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2017. és/vagy 2018. években bevallott 

őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. (Az 

önellenőrzéshez a 2017. évre a 17SZJA, a 2018. évre a 18SZJA jelű nyomtatványt kell 

kitöltenie és benyújtania.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség 

visszamenőleges elszámolása, akkor a NAV-nál kezdeményezett ismételt ellenőrzésre 

vonatkozó eljárással van módja e szabály érvényesítésére44. A NAV ekkor határozatban 

állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét, az adó alapjának, illetve a fizetendő adónak a 

korrekcióját. 

 

 

A 2019. évi veszteségnek (ŐST-43. sor) az ŐST-60. sor összegét meghaladó része 

ŐST-61. sor: Ebbe a sorba írja be a 2019. évi vesztesége (ŐST-43. sor) összegét, vagy ha ebből 

az ŐST-60. sorban is figyelembe vett valamennyit, akkor ide az ŐST-43. sor összegének az 

ŐST-60. sorba írt összeget meghaladó részét írja be. 

 

Korábbi évekről áthozott, még el nem számolt elhatárolható veszteség összege 

ŐST-62. sor: Ebbe a sorba írja be a korábbi évekről áthozott, 2019. évben el nem számolt és 

továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét.      

Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-

20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Ezt szintén vegye figyelembe ezen sor kitöltése során! 

 

Nyilvántartott veszteség (az ŐST-61. és az ŐST-62. sorok összege) 

ŐST-63. sor: Ebben a sorban szerepel az ŐST-61. és az ŐST-62. sorokba írt adatok együttes 

összege. 

 

ÁTALÁNYADÓZÁS - JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSA, NYILATKOZATOK 

 

A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén45 

 

Ön a 2019. évre akkor állapíthatja meg jövedelmét az átalányadózás szabályai szerint, ha az 

átalányadózást választotta és az adóévben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése 

alapján kapott és bevételként elszámolt támogatás összegével csökkentett őstermelői 

tevékenységből származó bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, de nem több 8 millió Ft-nál. 

Az átalányadózás 2019. adóévre történő választásáról Önnek a 2018. évi 18SZJA jelű személyi 

jövedelemadó bevallásában (ŐST-1. sorában tett X-szel), illetve a tevékenység évközi 

megkezdésekor a tevékenység bejelentésére rendszeresített bejelentő és változásbejelentő 

adatlapon (19T101) kellett nyilatkoznia. Ha ezt a nyilatkozatot nem tette meg, akkor a 2019. 

évre nem alkalmazhatja az átalányadózást. 
 

                                                
44 Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. (a továbbiakban Air.) 92. § b) pontja 
45 Szja tv. 50. § (2) bekezdés 
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Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai 

szerinti adózás lehetőségét, az az őstermelő, akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál 

több bevétele volt az adóévben. 

Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatár megemelkedik a 

bevételként figyelembe vett támogatások összegével.  

 

Ha a Kata tv. szerinti egyéni vállalkozó az adóévben egyidejűleg mezőgazdasági 

kistermelői tevékenységet is folytat, akkor e tevékenysége tekintetében - feltéve, hogy arra 

jogosult - választhatta az átalányadózást. 

 

Ha az átalányadózás feltételei nem teljesültek, akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből 

származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint, tételes 

költségelszámolással vagy a 10% költséghányad levonásával állapíthatja meg. Ekkor az ŐST-

11–ŐST-43. sorokban kell a jövedelmét levezetnie. 

 

Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget 

elszámoltnak kell tekintenie, beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában 

beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára 

jutó értékcsökkenési leírását is. Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az 

átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekintenie. 

 

Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatás összegét bevételnek kell tekinteni, 

akkor azt a bevallása 7. sorába írja be azzal, hogy e bevételével szemben az elismert és igazolt 

költségeit elszámolhatja. Ha jövedelme is keletkezik, mivel a támogatás összegét annak célja 

szerint nem költötte el, vagy lejárt a támogatás elköltésére nyitva álló határidő, akkor is a 7. 

sorba írja be a bevételét és az elismert kiadását azzal, hogy e jövedelme után meg kell állapítania 

a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét is a 294. sorhoz fűzött magyarázat szerint.46 

 

Átalányadózás választása esetén a 7. sorba írja be a kitermelt vagy lábon álló faállomány 

értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára, a 

jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási 

támogatás értékének megfelelő összegét, ha az kevesebb, mint amennyit befizetett. 
Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse.47 A területalapú és az egyéb jogcímen 

folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolnia.  

 

Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből, a 

törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítania az átalányadó 

alapjául szolgáló számított jövedelmet. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével 

az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevételnek a 6%-a, más, 

egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét 

is) pedig a 15%-a a jövedelem.  

 

Jelölje, ha őstermelésből származó jövedelme megállapításához átalányadózást alkalmaz. 

ŐST-9. sort jelölje, ha az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2019. évi 

mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. 

 

 

A 2019. évi adóalapba beszámító bevételek 

                                                
46 Szja tv. 19. § (4) bekezdés 
47 Szja. tv. 20. § 
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ŐST-50. sor: Ebbe a sorba írja be a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó, 

vagy az azzal összefüggő összes bevételét. Ha Ön ezen tevékenységéhez költségek fedezetére 

vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem 

térítendő támogatást kapott, és azt bevételnek tekintette, vagy az annak minősült, akkor ezt a 

bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a bevallás 7. 

sorába kell beírnia. Ha jövedelme keletkezik, mivel a támogatás összegét annak célja szerint 

nem költötte el, vagy lejárt a támogatás elköltésére nyitva álló határidő, akkor is a bevallás 7. 

sorába írja be a bevételét és az elismert kiadását. 

 

Az ŐST-50. sor összegéből állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó 

bevétel 

ŐST-51. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-50. sorban feltüntetett bevételének azt a részét, ami 

állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. 

 

Az ŐST-50. sor összegéből a 2019. évben egységes területalapú (földalapú) támogatás 

címén folyósított összeg 

ŐST-52. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-50. sor összegéből a 2019. évben folyósított 

területalapú (földalapú) támogatás összegét.48 

 

 

Az ŐST-50. sor összegéből egyéb jogcímen folyósított támogatás összege 

ŐST-53. sor: Ebbe a sorba írja be az ŐST-50. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított 

támogatás összegét, ha az nem tekinthető költségek fedezetére, vagy fejlesztési célból 

folyósított támogatásnak. 

 

Átalányban megállapított jövedelem 

ŐST-54. sor: Ebben a sorban szerepel az átalányadó alapjául szolgáló jövedelme. Ha a bevétele 

nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik, hanem egyéb 

őstermelői tevékenységből is, akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania:  

 állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétele(i) esetében a 

bevétel(ek) (az ŐST-51. sorban szereplő összeg) 6%-a a jövedelem; 

 őstermelői  tevékenységből származó további bevétele(i) esetében a bevétel 15%-a a 

jövedelem49. 

 

A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összege található ebben a 

sorban. (Erre vonatkozóan, példát a kitöltési útmutató mellékletében talál.) A mezőgazdasági 

kistermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi, ezért a 

kiszámított jövedelmet a 13. sorba írja be a program.  

 

Az átalányadózó őstermelőt 17,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adófizetési 

kötelezettség is terheli, amit a 294. sorában kell bevallani. 

A részletes szabályok az útmutató elején, a „Mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási 

adója” cím alatt, illetve a kitöltési útmutató szociális hozzájárulási adó fejezetében találhatók. 
 

Az ŐST-50. sor összegéből a 2019. évben mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétel összege 

ŐST-55. sor: Ebbe a sorba írja be – tájékoztató adatként – az ŐST-50. sor összegéből a 2019. 

évben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összegét. Itt a 38/2014. (II. 24.) 

                                                
48 Szja tv.  3. § 28. pont 
49 Szja tv. 53. § (1) bekezdés e) pont 
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Korm. rendelet szerint meghatározott mezőgazdasági tevékenység árbevételét tüntesse fel, ami 

a Földforgalmi tv. 5. § 14. pont szerint a mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, 

kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, 

vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás. 

 

 

Nyilatkozat átalányadózás választásáról, megszüntetéséről a 2020-as adóévre 

 

A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról50 

ŐST-1. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2020. évre, 

akkor az erre szolgáló négyzetben ezt jelezze. Ha a 2019. adóévre átalányadózást választott és 

2020-ra is ezt az adózási módot kívánja fenntartani, akkor ezt a sort nem kell kitöltenie! 

A mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont 

adóalap részét képezi.51 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél kérjük ezt is vegye 

figyelembe. 

 

 

 

 

A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről  

ŐST-2. sor: Ha Ön a 2019. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének 

meghatározására az átalányadózást választotta, de ha a 2020. adóévre már ezt az adózási módot 

nem kívánja fenntartani, akkor az erre szolgáló négyzetben ezt jelezze. 

 

3. EGYÉB ADATOK 

 

EGYÉB ADATOK 

 

Zárókészlet leltár szerinti értéke 2019. december 31-én (anyag, áru, félkész- és 

késztermék) 

ŐST-70. sor: Ebbe a sorba írja be a vásárolt és a saját termelésű összes anyag, áru, félkész- és 

késztermék 2019. december 31-én felvett leltár szerinti értékét. 

 

Alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó 

jövedelem 

ŐST-71. sor: Ebbe a sorba írja be az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát 

és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét. A számítás során 

a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. Például, ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási 

ideje 80 hónap, és a részükre, fejenként kifizetett bruttó jövedelem összege 149 000 Ft, akkor 

az átlagos létszám: 80/12=6,66, ez kerekítve 7 fő, amit a „létszám (fő)” mezőbe kell feltüntetni. 

Ha az alkalmazottak és a kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem – az alkalmazottakat 

foglalkoztató őstermelő által vezetett nyilvántartás szerinti – bruttó összege: 7 x 149 000 Ft, 

azaz 1 043 000 Ft, akkor azt a „jövedelem” mezőbe kell beírnia.  

Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! 

(Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra 

tekintettel megállapított szociális hozzájárulási adó kötelezettséget, továbbá az ahhoz 

kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1908-as bevallásban kellett szerepeltetnie.) 

 

                                                
50 Szja tv. 50. § (2)-(3) bekezdések, Szja. tv. 8. sz. melléklet 
51 Szja tv. 16. §  
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Vevők, megrendelők tartozása 

ŐST-72. sor: Ebbe a sorba írja be a vevők, megrendelők 2019. december 31-én fennálló 

tartozását. 

 

Szállítók követelése 

ŐST-73. sor: Ebbe a sorba írja be a 2019. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek 

az összegét. 

 

A költségek fedezetére és fejlesztési célra 2019. évben folyósított támogatás összegéből 

még fel nem használt rész 

ŐST-74. sor: Ebbe a sorba írja be a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2019. évben 

folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét.52  

 

A költségek fedezetére és fejlesztési célra 2019. évben folyósított támogatás összegéből a 

cél szerint felhasznált, de bevételnek nem minősülő összeg 

ŐST-75. sor: Ebbe a sorba írja be azt az összeget, amit a költségek fedezetére vagy fejlesztési 

célra a 2019. évben folyósított támogatás összegéből cél szerint felhasznált, azonban nem 

számolt el költséget (és értékcsökkenési leírást sem). Ez az összeg nem minősül bevételnek. 

 

A 2019. január 1-jét megelőzően folyósított támogatás még fel nem használt része 

ŐST-76. sor: Ebbe a sorba írja be a 2019. január 1-jét megelőzően előre folyósított támogatás 

még fel nem használt részét. 

 

Beruházási költség címén nyilvántartott összeg 

ŐST-77. sor: Ebbe a sorba írja be a beruházási költség címén nyilvántartott összeget.   

 

Tanulószerződés, vagy együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati 

képzésben résztvevő tanulói létszám és a megkezdett hónapok száma 

ŐST-78. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetnie a tanulószerződés vagy együttműködési 

megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben résztvevő tanulói létszámot (létszám (fő)) 

illetve a megkezdett hónapok számát (hónapok száma) abban az esetben, ha az ŐST-20. sorában 

szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezményt kíván érvényesíteni. 

 
CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOK 

4. CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOK 

 

NYILATKOZATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

Az ŐST-10. sorban a megfelelő négyzetben jelölheti,  

a) ha nem érvényesít (nem érvényesíthet) de minimis, vagy ún. csoportmentességi 

támogatást, és nem részesült adórendszeren kívüli támogatásban,  

b) illetve ha nincs az adóbevallás benyújtásának napján az adózóval egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősülő más vállalkozása,  

c) valamint ha uniós támogatást vett igénybe, az azonos projekt tekintetében a vonatkozó 

maximális támogatási intenzitásra figyelemmel vette igénybe a kedvezményt. 

 

A fejezethez, illetve a b) ponthoz bővebb információt a mezőgazdasági őstermelők 

(kistermelők) útmutatójának 4., illetve 5. pontjában talál.  

 

                                                
52 Szja tv. 19. § 
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Az „egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi olyan vállalkozás, amik között az alábbi 

kapcsolatok legalább egyike fennáll: 

- valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai 

szavazati jogának többségével; 

- valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás 

igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

- valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik 

vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító 

okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

- valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott 

vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül 

ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

A fentebb említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül 

rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma szempontjából a mezőgazdasági őstermelő 

magánszemélyt és a családi gazdaságot is vállalkozásnak kell tekinteni. 

 

Ha az ŐST-10. sorban az jelöli, hogy nem érvényesít de minimis vagy csoportmentességi 

támogatást, és nem részesült adórendszeren kívüli támogatásban, az ŐST-44–ŐST-47. sorokat, 

valamint az ŐST-80–ŐST-83. sorokat nem kell kitöltenie. 

 

Ha adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült, vagy van az 

adózóval egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozása, azaz a fenti 

nyilatkozatokat nem jelöli, akkor ki kell töltenie az ŐST-80-ŐST-83., illetve ŐST-84–ŐST-89. 

sorokat. 

Kérjük, hogy olvassa el az őstermelői kitöltési útmutató ŐST-80–ŐST-83. illetve ŐST-84-

ŐST-89. soraira vonatkozó magyarázatait. 

 

ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS), A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

TÁMOGATÁSÁRÓL 

 

Szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett tárgyi eszköz értékcsökkenése, 

valamint az értékcsökkenésként figyelembe vett kedvezmény támogatástartalma53 

 

ŐST-44–ŐST-47. sorok: Ha az ŐST-10. sorban nyilatkozott, hogy Ön nem érvényesített 

csekély összegű (de minimis) támogatást, vagy ún. csoportmentességi támogatást, és nem 

részesült adórendszeren kívüli támogatásban, akkor ezeket a sorokat ne töltse ki. 

Ezen értékcsökkenési leírást az egyéni vállalkozóra vonatkozó feltételekkel alkalmazhatja az 

az őstermelő, aki nem családi gazdálkodó vagy nem foglalkoztatottként közreműködő tagja a 

családi gazdaságnak.  

Ennek megfelelően a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató őstermelő a korábban még 

használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és - személygépkocsi kivételével - a 

járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított 

beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként 

elszámolni, ha a tárgyi eszközt szabad vállalkozási zóna területén helyezi üzembe. Az 

értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összeg 1 százaléka, jármű esetében 3 százaléka 

az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az őstermelő választása 

szerint 

                                                
53 Szja tv. 11. melléklet II. fejezet 2. rész p) pont 
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- agrár csoportmentességi (ABER) támogatásnak vagy mezőgazdasági csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést 

szolgál, 

- halászati csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ha a beruházás a halászati és 

akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet I. 

mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és 

forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet szolgál, 

- agrár csoportmentességi (ABER) támogatásnak, az adóévben igénybe vett csekély összegű 

(de minimis) támogatásnak vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 

támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül, ha 

a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy forgalmazását szolgálja, 

- minden más esetben az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak, 

vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. 

 

Fontos, hogy a jármű beruházási költségének értékcsökkenésével kapcsolatos támogatás adatait 

az ŐST-44–ŐST-45. sorokban kell feltüntetni, az ŐST-46–ŐST-47. sorokban pedig a további 

tárgyi eszközök beruházási költségének értékcsökkenésére vonatkozó adatokat kell 

szerepeltetni. 

 

Az ŐST-44. és az ŐST-46. sorok együttes összegét a program automatikusan átemeli az ŐST- 

32. sorának megfelelő mezőjébe.  

 

 

 

5. ADATOK AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) 

TÁMOGATÁSOKRÓL 

 

ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS), A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

TÁMOGATÁSÁRÓL 

 

Az ŐST-80–ŐST-83. sorokban kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű de minimis (a továbbiakban: de minimis) 

támogatásnak tekintett összegeket. 

Az ŐST-80-ŐST-83 sorok kitöltéséhez segítséget nyújthatnak azok a dokumentumok (a 

folyósító szerv döntése a támogatás odaítéléséről, a támogatás folyósítását megelőzően Ön által 

kitöltött nyilatkozat, stb.) amiket a támogatással összefüggésben az adórendszeren kívüli 

támogatást nyújtó szervtől kapott. 

 

Fontosabb jogszabályok, amik a csekély összegű támogatásokra, valamint a csoportmentességi 

támogatásokra vonatkoznak: 

- a 1407/2013/EU bizottsági rendelet a csekély összegű támogatásokról,   

- a 1408/2013/EU bizottsági rendelet a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról, 

- a 717/2014/EU bizottsági rendelet a halászati csekély összegű támogatásokról, 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet az általános csoportmentességről, 

- a 702/2014/EU bizottsági rendelet a mezőgazdasági csoportmentességről, 

- a 736/2008/EK bizottsági rendelet a halászati csoportmentességről. 
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A csekély összegű de minimis támogatás feltételei a következők: 

De minimis lehet minden támogatás, ha azt jogszabály,54 jogszabályon alapuló kiírás de 

minimisként nevesít. Csak az ún. transzparens támogatások esetén alkalmazható, azaz csak 

akkor, ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl.: ilyen az adó, illetve adóalap 

kedvezmény). 

 

A de minimis támogatás összege bármely 3 adóévben legfeljebb  

- 200 ezer eurónak megfelelő Ft összeg lehet általános csekély összegű támogatás 

esetén, 

- 100 ezer eurónak megfelelő Ft összeg lehet kereskedelmi árufuvarozás ágazatban 55, 

- 20 ezer eurónak megfelelő Ft összeg lehet mezőgazdasági csekély összegű támogatás 

esetén, 

- 30 ezer eurónak megfelelő Ft összeg lehet halászati és akvakultúra ágazatban. 

 

A szabályozás szerinti adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét 

meghatározni. A 3 adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a 3. év. A 

3 éves időszakot ún. gördülő módszerrel kell megállapítani, azaz mindig az aktuális adóévhez 

képest kell az előző 2 adóév de minimis támogatásait összeszámítani. (Például a 2019. évben a 

2017. és 2018. években odaítélt és a 2017. és 2018. évről benyújtott bevallás de minimis 

támogatásait kellett levonnia a 200 ezer eurós határ összegéből, hogy a 2019. évben 

érvényesíthető de minimis összegét megkapja). A támogatástartalmat kell egybeszámítani. Ha 

a mezőgazdasági őstermelő egy olyan beruházáshoz akar de minimis támogatást igénybe venni, 

amellyel összefüggésben állami támogatásban részesült, akkor az állami támogatás és a de 

minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási 

intenzitást (azaz azt a %-ot, ami megmutatja, hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum 

hány % támogatás vehető igénybe).  

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy adott csoportmentességi rendeletben 

rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ez azt jelenti, hogy egybe kell 

számítani az ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó állami támogatás és a de minimis 

összegét (kumuláció). Tekintettel arra, hogy az uniós állami támogatási halmozódás 

szabályait bármely támogatási jogcímen nyújtott támogatások vonatkozásában szükséges 

vizsgálni ezért az ŐST-10. sorában tehet nyilatkozatot, hogy azonos projekt tekintetében 

a vonatkozó maximális támogatási intenzitásra figyelemmel vette igénybe a kedvezményt. 

A regionális támogatási térképet 2011. március 22-éig a módosított 85/2004 (IV.19) Korm. 

rendelet 30. §-a tartalmazza, 2011. március 23-tól az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szabályozza. 
 

A 2014-2020. években új agrár de minimis rendelet lépett érvénybe a Bizottság 1407/2013/EU 

rendelete (általános de minimis rendelet) és a 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági 

ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (a továbbiakban: 1408-

                                                
54 Az Szja tv. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések 

alkalmazásában, a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. § (6) bekezdésének c) pontja [az alapkutatás, az 
alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]; d) pontja [kisvállalkozói kedvezmény], összefüggésben a (9)- (10) bekezdéssel; 
g) [foglalkoztatási kedvezmény]. 
Az Szja tv. 11. sz. melléklete II.2/p) pont, 13. sz. melléklet 12. pont. 
A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozóan pedig Szja tv. 39. § (1) [mezőgazdasági őstermelői kedvezmény]  
55 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló 1407/2013/EU rendelet 
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as rendelet), ami 2014. január 1-től 2027. december 31-éig hatályos. Az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokról a 

360/2012/EK számú rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

A mezőgazdaság területén a rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának fogalmát. Ha az alapanyag és a végtermék nem minősül mezőgazdasági termék 

elsődleges előállításának, akkor a de minimis támogatás nem vehető igénybe.  

 

A 2019. évi adókötelezettség bevallásánál (2020. május 20.) a de minimis támogatások az 1408-

as rendelet szerint minősíthetők (ha azok előírásának megfelelnek). 

 

Hasonlóan a nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások számára biztosított 

kedvezményekhez, ha a mezőgazdasági termelők számára az adórendszerben nyújtott 

kedvezmény vagy egy közvetlen támogatás a közösségi előírások szerint állami támogatásnak 

minősül, akkor a kedvezmény érvényesítéséhez, a támogatás igénybevételéhez a hazai 

jogszabályi előírások mellett meg kell felelni a közösségi rendeletben foglaltaknak is. 

 

A következőkben csak a főbb szabályokról olvashat, ha további, részletesebb tájékoztatást 

szeretne, akkor kérjük olvassa el az erre vonatkozó rendeletet is. 

 

Az 1408-as rendelet hatálya a mezőgazdasági elsődleges termelést folytató vállalkozásokra 

terjed ki. 

Nem támogatható: 

 Az import áruk helyett hazai áru használata; 

 A harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenység, 

nevezetesen tiltott az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. 

 

Nem használható olyan támogatásra ami a piacon forgalmazott termékek ára, vagy mennyisége 

alapján kerül meghatározásra. 

 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnál 3 egymást követő adóévben a kapott mezőgazdasági de 

minimis támogatások együttesen nem haladhatják meg a 20 ezer eurót. Az a támogatás, 

amellyel a vállalkozás meghaladná a keretet, részben sem érvényesíthető56. 

A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális támogatási intenzitást vagy összeget57. Az előbbi szabály alól léteznek kivételek, 

azokat megtalálja az 1408-as rendelet 5. cikk (2)-(3) bekezdéseiben. 

A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell 

diszkontálni. (A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes 

diszkontráta.)58 

A rendelet csak olyan támogatásokra alkalmazandó, amikhez előzetesen pontosan kiszámítható 

a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni („átlátható 

támogatás”). A rendelet alapján igénybe vehető támogatás lehet: 

                                                
56 1408-as rendelet 3. cikk (7) bekezdés 
57 1408-as rendelet 5. cikk (3) bekezdés 
58 1408-as rendelet 3. cikk (6) bekezdés 
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- hitelekből álló támogatás; 

- vissza nem térítendő támogatás; 

- kamattámogatás; 

- kockázatfinanszírozási intézkedésekből álló támogatás; 

- tőkeinjekciókból álló támogatás; 

- kezességvállalásból álló támogatás; 

egyéb eszközökből álló támogatás.59 

 

Ha a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1408/2013/EU 

bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása területén 

is végez tevékenységet, az előbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 

717/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók. 

 

Igénybevétel napja 

A támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 

értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, 

függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.60 

 

A támogatások megszerzésének időpontja: 

- adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén az az időpont, amikor a támogatás 

igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, azaz a támogatásról szóló döntést 

tartalmazó okirat kelte (a támogatás odaítélése), 

– az adórendszeren belüli támogatások esetén az adóbevallás benyújtásának a napját kell a 

de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. 

 

Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításának szabályai:  

- adórendszeren kívüli támogatás esetén támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó 

napján érvényes, az MNB által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni, agrár- és 

vidékfejlesztési támogatások esetében pedig a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó 

napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal 

meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni,61 

- adórendszeren belüli támogatásnál pedig az adóév utolsó napján érvényes, az MNB által 

közzétett árfolyamot kell alkalmazni. 

 

ŐST-80–ŐST-83. sorok: Ezekben a sorokban az adórendszeren kívüli csekély összegű (de 

minimis) támogatásra vonatkozó adatokat kell szerepeltetni.  

Ha az ŐST-10. sorban nyilatkozott, hogy Ön nem érvényesített adórendszeren kívüli csekély 

összegű (de minimis) támogatást, vagy ún. csoportmentességi támogatást, és nem részesült 

adórendszeren kívüli támogatásban, akkor ezeket a sorokat ne töltse ki. Ha igénybe vett 

adórendszeren kívüli támogatást, akkor a megfelelő mezőben fel kell tűntetnie a 

támogatási döntés dátumát, ami a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a 

támogatás megítélése), vagyis a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre 

ruházásának időpontja. A táblázatban a jelen bevallás benyújtásának napját megelőző 3 éves 

időszakban (beleértve a bevallás benyújtásának napját is: 2020. május 20.) megítélt támogatás 

adatait kell feltüntetni. Abban az esetben, ha Ön a szóban forgó évekről benyújtott 

bevallásainak valamelyikében érvényesített csekély összegű támogatást és ennek megfelelően 

                                                
59 1408-as rendelet 4. cikk 
60 1408-as rendelet 3. cikk (4) bekezdés 
61 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a és 35/A. §-a 



34 

 

szerepeltette az ezen adóévekben kapott támogatásokat, úgy a jelen bevallásban ezeket az 

adatokat nem szükséges megismételnie. 

 

Kérjük, hogy a támogatás típusának megfelelő kódszámot szíveskedjen kiválasztani az 

erre szolgáló mezőben! 

1) mezőgazdasági de minimis 

2) halászati de minimis 

3) közúti fuvarozói de minimis 

4) általános (nem közúti fuvarozói) de minimis 

5) közszolgálati de minimis 

 

Fontos! Ha olyan adórendszeren kívüli támogatást kíván feltüntetni, ami típusa szerint többféle 

(például a támogatási összeg fele mezőgazdasági-, másik fele általános de minimis 

támogatásnak minősül), akkor kérjük, e támogatást – a támogatástartalom támogatástípus 

szerinti megbontásával – két külön sorban tüntesse fel. 

A juttatás támogatástartalmának az összegét kell szerepeltetni forintban. A 

támogatástartalom a támogatásnak a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében foglalt módszer szerint számított értéke, lényegében a kapott támogatás 

teljes összegének jelenértékét jelenti (az adott támogatás megítélése adóévében érvényes 

diszkont kamatlábbal számított, jelenértéken meghatározott összeg). 

 

A táblázatban a 2019. adóévben, illetve a 2020. adóévre vonatkozóan a jelen bevallás benyújtás 

napjáig (2020. május 20.) megítélt támogatás adatait kell feltüntetni. Abban az esetben, ha Ön 

a 2017-2018. évről benyújtott bevallásaiban nem szerepeltette az ezen adóévekben kapott 

támogatásokat, úgy utólag ezeket is itt van lehetősége feltüntetni. 

 

 

 

6. AZ ADÓZÓ NYILATKOZATA A VELE EGY ÉS UGYANAZON 

VÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLŐ VÁLLALKOZÁSOKRÓL 

 

Az adózó nyilatkozata a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról 

 

ŐST-84–ŐST-89. sorok: Ezekben a sorokban tüntesse fel az Önnel az adóbevallás 

benyújtásának napján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások adószámát. 

 

Ha az ŐST-10. sorban nyilatkozott, hogy az adóbevallás benyújtásának napján nincs az 

adózóval egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozása, akkor az ezeket a 

sorokat ne töltse ki. 

 

 „Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi olyan vállalkozás, amik között az alábbi 

kapcsolatok legalább egyike fennáll: 

- valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai 

szavazati jogának többségével; 

- valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás 

igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

- valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik 

vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító 

okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 
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- valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott 

vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül 

ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

 

A fentebb említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül 

rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma szempontjából a mezőgazdasági őstermelő 

magánszemélyt és a családi gazdaságot is vállalkozásnak kell tekinteni. 

 

Ha a fenti szempontok alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, úgy legyen 

figyelemmel az alábbiakra! 

 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak három egymást követő adóévben odaítélt csekély összegű 

támogatás összege nem haladhatja meg az adott de minimis támogatásra vonatkozó uniós 

jogszabályban meghatározott felső határt. Az a támogatás, amellyel a vállalkozás meghaladná 

a felső határt, részben sem érvényesíthető. 

 

 

 

 

 

 

 

7. MELLÉKLET A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK 19SZJA JELŰ BEVALLÁS 

ÚTMUTATÓJÁHOZ 

 

A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai62 

 

a) Épületek 

Az épület jellege       Évi leírási kulcs % 

 

Hosszú élettartamú szerkezetből       2,0 

Közepes élettartamú szerkezetből       3,0 

Rövid élettartamú szerkezetből       6,0 

 

A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: 

 
Csoport megnevezése Felmenő (függőleges 

teherhordó) szerkezet 

Kitöltő (nem teherhordó) 

falazat 

Vízszintes teherhordó 

szerkezet* 

Hosszú élettartamú 

szerkezet 

Beton-és vasbeton, égetett 

tégla-, kő-, kohósalak és 

acélszerkezet 

Tégla, blokk, panel, öntött 

falazat, fémlemez, 

üvegbeton és profilüveg  

Előre gyártott és monolit 

vasbeton acéltartók 

közötti kitöltő elem, 

valamint boltozott födém 

Közepes élettartamú 

szerkezet 

Könnyűacél és egyéb 

fémszerkezet, gázszilikát 

szerkezet, bauxitbeton 

szerkezet, tufa- és salak-

blokk szerkezet, fűrészelt 

faszerkezet, vályogfal 

szigetelt alapokon 

Azbeszt, műanyag és 

egyéb függönyfal 

Fagerendás (borított és 

sűrűgerendás), mátrai 

födém, könnyű 

acélfödém, illetve 

egyesített acél 

tetőszerkezet könnyű 

kitöltő elemekkel  

                                                
62 Szja tv. 11. sz. melléklet II/3. pont 
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Rövid élettartamú 

szerkezet 

Szerfás és deszka-

szerkezet, vályogvert 

falszerkezet, ideiglenes 

téglafalazat 

Deszkafal, lemezkeretbe 

sajtolt lapfal 

Szerfás tapasztott és 

egyéb egyszerű falfödém 

*(közbenső és tetőfödém, illetve egyesített teherhordó, térelhatároló tetőszerkezet) 

 

Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell 

meghatározni. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az 

épülettől elkülönülve is el lehet számolni. Az épületbe beépített technológiai gépek és 

berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül, a gépeknél, 

illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. 

 

b) Építmények 

 

Építménycsoportok        Évi leírási kulcs % 

Ipari építmények        2,0 

Mezőgazdasági építmények       3,0 

ebből: önálló támrendszer               15,0 

Melioráció                   10,0 

Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő- 

és üzemi út         5,0 

Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei, ideértve az  

iparvágányokat is        4,0 

Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak, közúti villamosvasutak, 

metróvasúti pálya, stb.)       7,0 

Vízi építmények        2,0 

Hidak          4,0 

Elektromos vezetékek, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is  8,0 

Kőolaj- és földgázvezetékek, gázvezetékek     6,0 

Gőz-, forró víz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút         10,0 

Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek             25,0 

Egyéb, minden más vezeték       3,0 

Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1,0 

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás    6,0 

Hulladéktároló                 20,0 

Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény             15,0 

Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2,0 

Hulladékhasznosító létesítmény               15,0 

 

Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra, 

ártalmatlanításra szolgáló épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett 

földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.  

Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő 

hasznosítás céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet. 

Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen 

végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabályozó 

építmény; talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással, valamint a területrendezés építménye.  

 

c) Ültetvények 

 

Ültetvénycsoportok        Évi leírási kulcs % 

Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, 
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szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró    6,0 

Őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, 

gyümölcsanyatelep, fűztelep                10,0 

Spárga, málna, szeder                 15,0 

Dió, gesztenye        4,0 

Egyéb ültetvény        5,0 

 

 

d) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

 

da) 33%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: 

– a HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, 

berendezések; 

– a HR 8443 31, 8443 32, 8471, 8528 42, 8528 52, 8530, 8537 vtsz.-okból az 

irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések; 

– a HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok; 

– a HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges 

vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések; 

– a HR  8470, 8472 vtsz.-ok, valamint a HR 8443 39,  vtsz.-alszám alól a nyomtatók; 

– a HR 8419 11 00, 8541 40 90  vtsz.-alszámok; 

– a HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, 

valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő 

hőfejlesztő berendezések; 

– a HR 8417 80 70 vtsz.-ből, valamint a 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, 

-hatástalanító és -hasznosító berendezések; 

– a HR 8421 21 vtsz.-alszámok; 

– a HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyező anyag leválasztását, szűrését szolgáló 

berendezések; 

– a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz.-alszámok; 

– a HR 8419 20 00  vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati 

laboratóriumi eszközök. 

 db) 20%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: 

– A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, valamint a HR 8710, 8711 

vtsz-ok. 

dc) 14,5%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: 

– Minden más – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. 

 

e) Kortárs képzőművészeti alkotások 

A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.  

Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az 

alkotást lehet tekinteni, amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt.  

 

Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás 

stb.) napjáig lehet elszámolni. Abban az esetben, ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés 

az adóévben évközben valósult meg, akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi 

időarányosítással kell kiszámolni. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű 

használatba vételének napja. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség 

nyilvántartásban, illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. 
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Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében 

az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben azt vállalkozói 

tevékenységéhez várhatóan használni fogja63.  

– koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz; 

– az ipari park közműnek minősülő (út, víz- és csatornaellátás, energiaellátás, távközlés célját 

szolgáló) tárgyi eszköze; 

– tenyészállat; 

– a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt 

tárgyi eszköz; 

– a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. 

 

Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az 

értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának 

módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező 

nyilvántartásban rögzíteni. 

 

Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap, amikor az ültetvény termőre fordul. 

Az ültetvény olyan építmény, amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy 

évnél hosszabb ideig talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alapját képezik, és egybefüggő 

területük eléri vagy meghaladja szőlőültetvény esetén az 1000 négyzetmétert, gyümölcsfa 

ültetvény esetében az 1500 négyzetmétert, bogyósgyümölcs-ültetvény esetében az 500 

négyzetmétert. 

 

Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. A 

tenyészállatok körébe tartoznak azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során 

leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható terméket) termelnek, és ezen termékek 

értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja 

a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási 

(őstermelői) tevékenységet. 

A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű 

tenyészállat és a tenyészállomány esetén. (Nem egyedi megjelölésű pl. egy tenyésztésbe nem 

állított tojástermelő baromfiállomány.) 

Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap, amikor az első 

szaporulata megszületett, hímivarúnál az első termékenyítés, vagy az első spermalevétel napja. 

A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának 

kezdő napja (pl. a tojástermelés első napja). 

 

A tenyészállat beszerzési ára, valamint a tenyészállattal kapcsolatban a tenyésztésbe állításig 

felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja 

azt is, hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el, vagy azzal az értékcsökkenés 

alapját növeli. 

A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől 

történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés, vagy 

a megállapodás az, ami bizonylatként ismerhető el. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg 

hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési 

betétlap bejegyzése alapján is elismerhető.) 

 

                                                
63 Szja tv. 11. sz. melléklet II/3. pont f) alpont 
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A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az 

értékcsökkenési leírás alapjául, ha az állat az Szja tv. 6. számú mellékletének II/A. pontjában 

felsorolt állatok körébe tartozik. 

 

Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell 

vezetni az Szja tv. 5. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. 

Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült 

kiadások nyilvántartásba vétele alapján. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe 

helyezése érdekében, az üzembe helyezés napjáig felmerült, költségként elismert és igazolt, a 

beruházási és felújítási költség-nyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. Ezen belül 

beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat, saját előállítás esetén az 

anyagkiadást, és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell 

tekinteni. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját, ha azt nem 

számolta el egy összegben tárgyévi költségként. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás 

módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköz-nyilvántartásban is fel kell 

jegyeznie. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában 

(okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagynia. A le nem 

vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. A tárgyi eszköz beszerzéséhez 

egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, 

valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a bizományi díj, a vám, az illeték, az 

adók – az áfa kivételével –, a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások, az üzembe helyezés 

napjáig felmerült kamat, biztosítás díja, stb.) a beszerzési ár részét képezi. Épület, építmény 

beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. 

 

A bányaművelésre, a hulladéktárolásra igénybe vett földterület, telek és a melioráció 

kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület, a telek, a telkesítés, az erdő, 

a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési 

ára/előállítási költsége után. Ha a tárgyi eszközhöz telek is tartozik, akkor a telek beszerzési 

költségét el kell különíteni. 

 

Évközi beszerzés, elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el.  

Példa: 2019. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. 

– a jármű esetében az éves leírási kulcs (20%) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható 

összeg: 3 500 000 x 0,20 = 700 000 Ft 

– az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2019. május 11. – 2019. 

december 31. között) 235 nap 

– költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235) : 365 = 450 685 Ft. 

 

Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. év előtt kezdte meg, 

akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. 

 

A 200 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem haladó, valamint a 33%-os norma 

alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. 

Ekkor azonban a leírási évek számának legalább 2 adóévnek kell lennie azzal, hogy a leírás 

mértéke 50-50%. Ezt a szabályt a 2008. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében 

kell alkalmazni. 

Ha 2019. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft, 

akkor 2019-ben és 2020-ban értékcsökkenési leírás címén, (175 000 x 0,5) = 87 500 Ft/év 

vehető figyelembe. 
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A HR 8471 vtsz. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre, berendezésre, a 33 

vagy a 14,5%-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi 

eszközökre, a szellemi termékre, valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól 

függetlenül – 50%-os értékcsökkenési leírás érvényesíthető. Évközi üzembe helyezés esetén az 

időarányosítást ekkor is alkalmazni kell. 

A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, az élettartam 

növelésével kapcsolatban felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti 

állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, felújítással kapcsolatosan felmerült 

kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható, de választható az 

értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. 

 

Tárgyi eszközök, nem anyagi javak 1996. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve 

az 1996. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a 

szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével, vagy azt követően egy meghatározott 

időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az 

értékcsökkenési leírás, függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. A részletfizetéshez 

kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak, a kifizetés 

évében költségként elszámolható. 

 

Bérelt ingatlanon végzett felújítás, átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet 

elszámolni a költségek között, a bekerülési érték nagyságától függetlenül. A bérelt ingatlanon 

végzett beruházást akkor lehet értékcsökkenési leírás alá vonni, ha a beruházás a bérlő 

tulajdonába is kerül. 

 

 

 

Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek64 

 

A) Állat, állati termék 

  Sor-

szám 

 Megnevezés  Vámtarifaszám  

   1. Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a 

méhbábot, a méhrajt is) 

 

0101-0106-ból, 

   kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a 

laboratóriumi állat, a vírus- és szérum-állat, a dísz- és 

állatkerti állat, a vadon élő, a vadasparkban és a 

vadaskertben élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt 

álló, gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 

0301-ből, 0306-ból, 

0307-ből 

 2.  Tej és tejipari termék  0401-0406 

      

 3.  Madártojás héjában  0407 

   kivéve:   

   a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása   

      

   4. Természetes méz 

(ideértve a lépes-, a termelői és más természetes mézet 

is) 

0409 

                                                
64 Szja tv. 6. sz. melléklet II/A., B., C., D. pont 
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 5. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari 

célra, nyers toll legfeljebb tisztítva, nyers gyapjú, nyers 

finom vagy durva állati szőr 

0502 0511 99 85-ből, 

a 0505-ből, 

az 5101-ből, 5102 

      

   6. Nyers méhviasz és 152190 91 00-ből 

     feldolgozási maradék termék 152200 99-ből 

      

   7. Propolisz (méhszurok), 

továbbá 

130190 90 99-ből 

     Méhpempő  0410-ből 

     nyers virágpor 0410-ből 

     Méhméreg 121299 95-ből 

     máshova nem sorolt méhészeti termék 300190 98-ból 

210690 98-ből 

 

B) Növény, növényi termék 

  8. Élő növény 

kivéve: 

a 0601-ből, 

   a hínár, az alga a 0602-ből 

     

 9. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott 

virág, bimbó, lombozat, ág és más növényi rész 

0603, a 

0604-ből 

  kivéve:   

 a moha, a zuzmó, a tűlevelű ág   

     

  10. Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 

frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy 

szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt, 

csumázott zöldség, burgonya 

0701-0714 

      

  11. Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja 

étkezésre alkalmas állapotban, frissen, hűtve, fagyasztva, 

ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, 

hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs 

0801-0814 

      

  12. Fűszernövények és fűszerek:   

    Fűszerpaprika 0904 21-ből, 

0904 22-ből 

    Borókabogyó 0909 61-ből, 

0909 62-ből 

    Sáfrány 0910 20 

    Kakukkfű 0910 99 31, 

0910 99 33,  

0910 99 39 

    Ánizsmag 0909 61-ből 

0909 62-ből 

    Köménymag 0909 31, 

0909 32 

    Kapormag 0910 91-ből 

és 0910 99 

99-ből 



42 

 

    Más hazai fűszernövények 0709 99-ből 

1211 90-ből 

    

 13. Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, 

zab, kukorica, rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, 

triticale és más hibrid 

1001-1005,  

100610, 

1007-1008 

  kivéve:   

  a malomiparban megmunkáltakat   

      

 14. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: 1201-1207 

  szójabab, földimogyoró, lenmag, repce, napraforgó, 

ricinus, mustármag, sáfránymag, mákszem, kendermag 

  

      

 15. Mag, gyümölcs vagy spóra vetési célra 1209 

      

 16. Ipari növények: 

-  Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy 

labdacs (pellet) 

alakban is;  és lupulin, 

- növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-, 

növényvédőszer- és hasonló iparban alapanyaga 

(angelikagyökér és -mag, anyarozs, bazsalikom, birsmag, 

bojtorján, borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér 

és fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér, 

gyermekláncfű, gyűszűvirág, hársfavirág és -levél, 

hunyor, imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin, 

macskagyökér, mákgubó, maszlag, menta, morzsika, 

nadragulya, nőszirom, orvosi pemetefű, ökörfark-kóró, 

papsajt, rozmaring, rózsaszirom, rutalevél, sártök, szagos 

müge, szárcsagyökér, tárnics, útifű, vadmajoranna, 

vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), hazai 

gyógynövények 

1210 

1211-ből 

  - szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és 

szilvamag, pörköletlen cikóriagyökér 

1212-ből 

1213 

     

  - gabonaszalma és –pelyva 

nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs 

(pellet) alakban is 

- takarmánynövény: karórépa, marharépa, 

takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, 

lucerna(alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, 

csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény 

labdacs (pellet) alakban is 

1214-ből 

     

 17. Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy 

ecset készítésére: nád, sás, fűzfavessző 

1401-ből, 

1404 90-

ből 

      

 18. Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, 

illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség, gyümölcs és 

dió hazai termékből 

2001-2009-

ből 
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  19.  Szőlőbor (tényleges alkoholtartalma legfeljebb 

22 térfogatszázalék) 

220421-ből 

2204 22-

97-ből 

2204-22-

98-ból 

2204 29-

ből, 

      

 20. Más szőlőmust 2204 30 

      

  21. Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk, 

vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, 

répafej, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb. 

2308 00 40-

ből,  

2308 00 90-

ből 

      

 22. Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy 

fermentálva, dohányhulladék 

2401-ből 

      

 23. Szerves trágya 3101 

      

 24. Szőlővenyige, fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő 

tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék 

4401-ből 

      

 25. Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, 

pózna, bot stb. 

4404-ből 

      

 26. Len és valódi kender 5301-ből, 

  (Cannabis sativa L), nyersen 5302-ből 

  27. Karácsonyfa 0604-ből 

  28. Borseprő, nyers borkő 2307 

  29. Szőlőtörköly 2308 00 11 

2308 00 19 

 

C) Tevékenységek 

  1. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékei 

  2. Ültetvénytelepítés, amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább 

egy évnél hosszabb ideig talajhoz, helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 

  3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és 

értékesítés 

 

D) Az 1999. évben az a termék vagy tevékenység, amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak 

kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. 

III. A közös őstermelői tevékenységre vonatkozó szabályok a következők: 

a) A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös igazolványát annak a 

családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az együttes nyilatkozatban egybehangzóan 

megneveztek. 

b) A közös igazolványban a többi együttes nyilatkozatot adó családtag azonosító adatait is - 

egybehangzó hozzájárulásuk alapján - fel kell tüntetni. 
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Az Szja tv. 6. számú mellékletének II. C/3. pontjában szereplő kistermelői élelmiszer-

termelés, előállítás és értékesítés feltételeit az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet határozza 

meg. 

 A rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. számú 

melléklet szerinti kis mennyiségű, 

a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő 

alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság 

helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli 

kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban 

együtt: vendéglátó létesítmény) látja el, 

b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, 

illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország 

területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt 

látja el, 

c) általa jogszerűen kifogott hallal, közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy 

a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km 

távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 

d) falusi vendégasztalt üzemeltet, 

e) az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más 

kistermelők részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez 

A. rész 

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 

  
 Termék vagy alaptermék, és a hozzá kapcsolódó tevékenység 

megnevezése 

 Heti* maximális 

mennyiség 

 Éves maximális 

mennyiség 

 1.  Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc 
vagy emu levágása és húsának értékesítése 

 6 db  72 db 

 2.  50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és 

húsának értékesítése 

 10 db  120 db 

 3.  Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának 

értékesítése 

 2 db  24 db 

 4.  100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése  2 db  24 db 

 5.  Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése  200 db   

 6.  Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése  100 db   

 7.  Nyúlféle levágása és húsának értékesítése  50 db   

 8.  Húskészítmény előállítása és értékesítése  70 kg  2 600 kg 

 9.  Tej értékesítése  200 liter   

 10.  Tejtermék előállítása és értékesítése  40 kg   

 11.  Méz és méhészeti termék értékesítése (Együttesen)   5 000 kg 

 12.  Tojás értékesítése  500 db  20 000 db 

 13.  Hal értékesítése    6 000 kg 
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 14.  Növényi eredetű alaptermék értékesítése    20 000 kg 

 15.  Savanyúság  150 kg  5 200 kg 

 16.  Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése  150 kg  5 200 kg 

 17.  Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése  50 kg   

 18.  Vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése  50 kg   

 19.  Termesztett gomba értékesítése  100 kg   

20. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 71. §  b) pontja 

szerinti bérfőzött, párlat értékesítése65 

 2hl tiszta szesznek 

megfelelő párlat 

21.    Egyéb élelmiszer értékesítése66 50 kg  

* Tej és tejtermék esetében napi maximális mennyiség. 

 

 

8. PÉLDATÁR 

 
Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 46. sor 

 

1. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági őstermelő – 2019. évi összevont adóalapja 650 000 

Ft. Az őstermelésből származó bevétele 2 000 000 Ft, amiből az őstermelői jövedelem 400 000 

Ft, termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme pedig 250 000 Ft. 

Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. Könyvelőnek kifizetett, 

számlával igazolt összeg 15 000 Ft. 

A kedvezmény kiszámítása a következő: 

Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 

650 000 Ft ..................... 15 %-a ............. =  97 500 Ft 
Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 

250 000 Ft ..................... 15 %-a ............. =  37 500 Ft 
Az összevont adóalapok adójának különbözete: 

 97 500 – 37 500 = 60 000 Ft. Tekintettel arra, hogy a különbözet a 100 000 Ft-ot nem éri el, 

és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 Ft-ot kifizetett, könyvelői 

díjkedvezményt is érvényesíthet. 

A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: 

Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 

400 000 : 650 000 x 100 = 61,54%, kerekítve 62%. 

Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a, vagyis 15 000 x 0,62 = 9 300 

Ft érvényesíthető. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 60 000 Ft és a 9 300 Ft 

együttes összege, vagyis 69 300 Ft. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak 

minősül. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 46. sor megfelelő mezőjébe beírnia. A 

46. sor erre szolgáló mezőjébe a kedvezmény összegéből a halászati csekély összegű 

támogatásnak minősülő összeget kell feltüntetni. Az adózónak az őstermelésből származó 

jövedelme után a 17,5%-os szociális hozzájárulási adó is be kell vallania és meg kell 

fizetnie. Jelen példánál maradva, 70 000 Ft-ot (400 000 Ft x 0,175) kell a 294. sorban 

további kötelezettségként beírnia. 

 

A szociális hozzájárulási adó alapjának megállapítása 

 

2. Ha a családi gazdálkodó 2019. év egészében egyéni vállalkozói igazolvány birtokában 

folytatta tevékenységét, az őstermelői tevékenységéből származó jövedelem tekintetében 

a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Figyelemmel 

kell lenni ugyanakkor arra, hogy év közben a szociális hozzájárulási adót az egyéni 

vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kellett teljesíteni a 1958-as bevallásban. Az 

                                                
65 Beiktatta: 33/2017. (VI.9.) FM rendelet 7. §, 2. melléklet, hatályos 2017. VII.1-től. 
66 62/2011. (VI.30) VM rendelet 23. § (4) bekezdés, 6. melléklet, hatályos 2011. VIII. 1-től 
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őstermelői jövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja csökkenthető azzal az 

összeggel, amelyet egyéni vállalkozóként szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe 

vett az adóévben. A szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe vehető összeg 

minimuma havonta, a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 112,5 százaléka, 

amely 167 625 forint. A példában – vállalkozói kivét hiányában – a minimálbér 112,5 

százalékát tekintjük a szociális hozzájárulási adó alapjának: 

  

Az őstermelői jövedelem havi összege 100 000 forint (évi 1 200 000 forint), tehát nem éri el a 

tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 112,5 százalékának összegét. 

A szociális hozzájárulási adóalap 2019. január 1-jétől havi 167 625 forint (évi 2 011 500 forint). 

A szociális hozzájárulási adó alapja az őstermelői jövedelem, amit csökkenteni kell az egyéni 

vállalkozóként szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe vett összeggel (1 200 000 – 

2 011 500 forint). Ebben az esetben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem 

keletkezik. 

  

3. Ha a családi gazdálkodó 2019. év egészében egyéni vállalkozói igazolvány birtokában 

folytatta tevékenységét, az őstermelői tevékenységéből származó jövedelem tekintetében 

a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Figyelemmel 

kell lenni ugyanakkor arra, hogy év közben a szociális hozzájárulási adót az egyéni 

vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kellett teljesíteni a 1958-as bevallásban. Az 

őstermelői jövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja csökkenthető azzal az 

összeggel, amelyet egyéni vállalkozóként szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe 

vett az adóévben. A szociális hozzájárulási adóalapként figyelembe vehető összeg 

minimuma havonta, a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 112,5 százaléka, 

amely 167 625 forint. A példában – vállalkozói kivét hiányában – a minimálbér 112,5 

százalékát tekintjük a szociális hozzájárulási adó alapjának: 

 

Az őstermelői jövedelem havi összege 250 000 forint (évi 3 000 000 forint), tehát meghaladja 

a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 112,5 százalékának összegét, 

ami 2019. január 1-jétől havi 167 625 forint (évi 2 011 500). A szociális hozzájárulási adó 

alapja az őstermelői jövedelem, amit csökkenteni kell az egyéni vállalkozóként szociális 

hozzájárulási adóalapként figyelembe vett összeggel (3 000 000 – 2 011 500), azaz 988 500 

forint. Ezen összeg után kell a szociális hozzájárulási adót megfizetnie, azaz 172 988 

forintot (988 500 forint x 0,175), melyet a 294. sor „további kötelezettség” mezőbe kell 

beírnia, az „összesen” mezőben a program kiszámolja és ennyit kell megfizetnie. 

 

A 294. sor „Adóelőleg fizetésre kötelezett” négyzetében ne jelölje, hogy adóelőleg fizetésre 

kötelezett, mivel nem őstermelői minőségben biztosított, így őstermelői minőségben 

szociális hozzájárulási előleg fizetési kötelezettség sem terheli. 

 

A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai 

 

4. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 

I. Ha a 2019. évi bevétele 700 000 Ft, ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 Ft és 

a földalapú támogatás összege 200 000 Ft, akkor nem kell nyilatkoznia, mivel ekkor a 

bevétele adómentes. 

  

II. A tételes költségelszámolást választó, nemleges-nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 

2019. évi bevétele 3 000 000 Ft volt (3. sor). A 2019. évi bevételei között támogatást nem vett 

figyelembe. Az szociális hozzájárulási adó alapja 120 000 Ft (3 000 000 Ft 4%-a), a fizetendő 
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szociális hozzájárulási adó összege pedig 21 000 Ft lesz (120 000 Ft 17,5%-a), amit a 294. 

sorba „további kötelezettség” és „összesen” oszlopába kell beírnia. 

 

A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása 

(a 19SZJA jelű bevallás ŐST-50-ŐST-54. sorai) 

 

5. Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást 

választották. A család bevétele 

– növénytermesztésből: 8 000 000 Ft 

– állattenyésztésből: 7 600 000 Ft 

Összes bevétel: 15 600 000 Ft 

 

Az egy főre jutó bevétel:          3 900 000 Ft, 

ebből: 

– a növénytermesztés bevétele      2 000 000 Ft, 

amiből a jövedelem (15%)        300 000 Ft 

– az állattenyésztés bevétele       1 900 000 Ft, 

amiből a jövedelem (6%)          114 000 Ft 

 

Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft (300 000 Ft + 114 000 Ft), ami 

összeg az összevont adóalap részét képezi. Ezt az összeget kell beírnia a 13. sorba. Fontos, 

hogy az átalányban megállapított jövedelme után 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó 

fizetési kötelezettsége is keletkezik. Kérjük olvassa el az útmutató  ŐST-54. sorához fűzött 

magyarázatot is.  

 

A 19SZJA jelű bevallás kitöltése: 

ŐST-50. sorba    3 900 000 

ŐST-51. sorba    1 900 000 

ŐST-54. sorba       414 000 

13. sorba                   414 000 

 

 

 


