
Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint a kártérítéshez kapcsolódó bevételek közül 

az alábbiak adómentesek: 

 
6.1. az a juttatás, amelyet a magánszemély kap 
 
a) mint károsult, jogszabályban meghatározott feltételek szerint, közadakozásból, vagy 
a munkáltatójától segélyként, támogatásként elemi kár (ideértve a martinsalak 
felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért kárt is), katasztrófa (pl. környezeti 
vészhelyzet), tűzkár, baleset esetén, különösen lakás helyreállítása, újjáépítése 
céljából, 
b) tartásdíjként jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján, ideértve a 
jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján megállapított tartásdíj helyett 
fizetett összeget is, 
c) kártalanításként (ideértve a kisajátítással összefüggő járulékos költségek 
megtérítését, valamint a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt 
ingatlan vételárát is), kárpótlásként, kártérítésként, sérelemdíjként, kivéve a 
jövedelmet pótló kártalanítást, kárpótlást és kártérítést, 
d) mint bűncselekmény áldozata, támogatásként az áldozatsegítő szolgálattól, 
e) mint sértett, jóvátételként közvetítői eljárás keretében a bűncselekmény tettesétől; 
 
6.2. az 1988. január 1. napját megelőzően megállapított baleseti és kártérítési járadék 
(ideértve annak egyösszegű megváltását is), kivéve, ha annak összegét utóbb a 
bruttósított átlagkereset alapulvételével megemelték; 
 
6.3. 
 
6.4. az az összeg, amelyet 
 
a) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár a tagjának egyéni számláján a fedezeti 
alapból történő befektetések hozama címén ír jóvá, ideértve az értékelési különbözet 
figyelembevétele alapján jóváírt összeget is, 
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a magánszemélyt megillető követelés 
tőkeérték-emelkedése címén ír jóvá; 
 
6.5. az az összeg, amelyet 
 
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 
aa) nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj) címén vagy 
ab) a kedvezményezett részére, 
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 
ba) nyugdíjszolgáltatás címén vagy 
bb) a kedvezményezett részére, 
c) a magánszemélynek a nyugdíj-előtakarékossági számlájáról a számlavezető, a 
nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak 
minősülő kifizetés címén, 
d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (ide nem értve az önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztárat) törvényben meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási 
szolgáltatás, illetve törvényben meghatározott kiegészítő önsegélyező szolgáltatás 
címén, 
fizet (juttat), nyugdíjszolgáltatás esetén feltéve, hogy a szolgáltatásra jogosult 



1. tagsági jogviszonya (átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés évét 
megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, illetve nyugdíj-
előtakarékossági számláját a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt 
megelőzően nyitotta meg, vagy 
2. jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett; 
 
6.6. a 6.8. alpontban meghatározott biztosító szolgáltatása, kivéve 
 
a) a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló 
kártérítést, 
b) a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatást 
(figyelemmel a 6.7. alpont c) pontjának rendelkezésére), feltéve, hogy a biztosítási díj 
vagy annak egy része a díjfizetés időpontjában a 6.3. alpont szerint adómentes 
bevételnek minősült azzal, hogy a biztosító adóköteles szolgáltatása utáni 
adókötelezettséget az elmaradt jövedelemre irányadó rendelkezések szerint kell 
meghatározni, 
c) a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatást, amely nem minősül halál 
esetére szóló biztosítási, nyugdíjbiztosítási, járadékbiztosítási, balesetbiztosítási vagy 
betegségbiztosítási szolgáltatásnak, 
d) az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy 
díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta; 
 
6.7. a 6.1. és a 6.6. alpontban foglalt rendelkezések alkalmazása során (kivéve, ha e  
törvény ettől eltérően nem rendelkezik) 
 
a) az olyan kártérítés, amelyet a károsult költségeinek fedezetére fizetnek ki, ideértve 
azt is, ha a költségek a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel, 
b) a költségtérítést és a jövedelmet helyettesítő kártérítést is tartalmazó járadék, vagy 
annak egyösszegű megváltása esetén a költségtérítő rész, 
c) a baleset- és betegségbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló szolgáltatás 
összegéből (ideértve a szerződéses feltételek szerint az eltelt napok száma alapján 
járó napi térítésként vagy az eltelt napok száma alapján meghatározott biztosítási 
összeget is) a jövedelem-kiesés időszakára napi 15 ezer forintot meg nem haladó rész 
azzal, hogy az összeghatárt biztosítási szerződésenként (a hozzá kapcsolódó 
kiegészítő biztosításokkal együtt) kell vizsgálni; 
 
6.8. a 6.6. pont alkalmazásában biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 
törvényben meghatározott, belföldön székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
biztosító, továbbá az olyan államban székhellyel rendelkező, ezen állam joga szerinti 
biztosító, amely állammal Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős 
adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén; 
 
6.9. 
 
6.10. az a juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény 
előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély. 
 


