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Vállalkozások

 ● akit gazdasági, vagyon elleni korrupciós bűncselekmény miatt jogerősen vég-
rehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (a korábban hatályos törvények szerint 
a jogkövetkezmények alóli mentesülésig),

 ● akit:
 – a közélet tisztasága, vagyon elleni bűncselekmény miatt,
 – korrupció, költségvetést károsító, a gazdálkodás rendjét, a fogyasztók érde-

keit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő, tiltott adatszerzés, információs 
rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek (a jogkövetkez
mények alóli mentesülésig),

 – szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végre-
hajtandó szabadságvesztére ítéltek (a hátrányos jogkövetkezmények alóli 
mentesülésig),

 ● aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya lehet.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül vagy személyesen kezdeményezhető (okmányiro dák, járási 
hivatalok). 
A nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt 
napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változásbeje-
lentési űrlap) a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni (tv. 14. §). Egyéni vál-
lalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. 
A szüneteltetés bejelentésére az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 
bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (tv. 18. §).
A megfelelően kitöltött űrlap alapján a hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó  
adószámát és statisztikai számjelét, majd továbbítja a nyilvántartást vezető szerv
hez. Ezt követően az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszik, amelyről a nyilván  
tartási szám megküldésével elektronikus úton értesítik a hatóságot, és egyidejűleg 
meg küldik a meghatározott igazolást a bejelentő részére.

Vállalkozói igazolvány nem feltétele a vállalkozói tevékenységnek, kiállítása 
megszűnt. 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettsé-
geiért teljes vagyonával felel.

Az egyéni vállalkozó több tevékenységet is folytathat, tevékenységét több telep-
helyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását 
jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak 
az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

!
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A családi kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával 
meghatározott szabályok szerint megoszthatja. Jogerős bírósági döntés, egyezség alapján  
a gyermeket felváltva gondozó szülők a családi pótlékra 50-50%-os arányban jogosultak.
Az első házasok kedvezménye csökkenti az összevont adó alapját. Az a házaspár 
érvényesítheti, akik közül legalább az egyik házastárs első házasságát köti. Mértéke 
jogosultsági hónaponként 33 335 forint, amely a házasságkötést követő hónaptól 
(első jogosultsági hónap) legfeljebb 24 hónapig vehető figyelembe (az összeg 
megosztásával közösen, vagy kizárólag egyikük veszi igénybe).
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye alapján élethosszig 
mentesülnek a ‒ munkával szerzett jövedelmek után (részletes felsorolás  
a törvényben és az igénybevételhez szükséges nyilatkozat tájékoztatójában) ‒ 
személyijövedelemadó-fizetés alól azok az anyák, akik négy gyermeket szültek 
vagy fogadtak örökbe, és őket saját háztartásukban nevelték legalább 12 évig. 
Járulékot azonban továbbra is kell fizetni. E kedvezmény adóelőleg alapja más 
kedvezménnyel nem csökkenthető, de a négy vagy több gyermeket nevelő anya 
a családi járulékkedvezményt érvényesítheti a TB szabályoknak megfelelően.  
A kedvezmény nem vonatkozik az apákra.
A kedvezmények érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonás hoz, 
adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata.

Példa a családi kedvezményre

1. Magánszemély havi jövedelme (minimálbér) 149 000 Ft
Éves jövedelme 149 000 × 12 1 788 000 Ft
Számított adó 1 788 000 Ft 15%-a 268 200 Ft
Fizetendő éves adó 268 200 Ft

2. Magánszemély egy gyermek után részesül családi pótlékban,  
és havi jövedelme (minimálbér)

149 000 Ft

Éves jövedelme 149 000 × 12 1 788 000 Ft
Családi kedvezmény adóalap-csökkentés    66 670 × 12 800 040 Ft
Adóalap 1 788 000 − 800 040 987 960 Ft
Számított adó 987 960 Ft 15%-a 148 194 Ft
Fizetendő éves adó 148 194 Ft

3. Magánszemély két eltartott után részesül családi pótlékban, és első 
házas havi jövedelme

300 000 Ft

Éves jövedelme 300 000 × 12 3 600 000 Ft
Családi kedvezmény (2018-ban) adóalap-csökkentés   2 × 133 330 Ft × 12 3 199 920 Ft
Első házasok kedvezménye (12 hónapra érvényes)   33 335 × 12 400 020 Ft
Adóalap 3 600 000 − 3 199 920 − 400 020 60 Ft
A számított adó 60 × 0,15 9 Ft
Fizetendő éves adó 0 Ft

!
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Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények
Az összevont adóalapot többféle kedvezménnyel lehet csökkenteni, ezek együttes 
összege legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet.
Ezek a következők lehetnek:
Tevékenységi kedvezmény:

 ● őstermelői adókedvezmény és a könyvelői díjkedvezmény együttes összege, 
legfeljebb 100 ezer forint lehet.

Személyi kedvezmény:
 ● Súlyosan fogyatékos magánszemélynél igazolás alapján a havi minimálbér 
5%-ának megfelelő összeg.

Külföldi illetőségű magánszemélyek adókedvezménye
Nyilatkozattal kell igazolni, hogy azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az 
időszakra másik államban, nem vettek és nem is vesznek igénybe. Feltétel még, 
hogy a Magyarországon megszerzett önálló és nem önálló tevékenységéből, illetve 
nyugdíjából megszerzett jövedelme elérje az összes jövedelmének 75%-át.

Rendelkezés az adóról
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös egészségpénz-
tárak és önsegélyező pénztárak magánszemély tagja rendelkezhet az összevont 
adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből 
meghatározott összegek átutalásáról (önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat). 
Általában a tagként befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt összeg 
együttes értékének 20%-a, lekötött számlán legalább 24 hónapra lekötött összeg 
10%-a, legfeljebb az adóévben 150 ezer forint. Nyugdíj-előtakarékossági nyilatko-
zat alapján rendelkezhet a befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb az adóévben 
100 ezer forintnak (annál a magánszemélynél, aki 2020. január 1. előtt tölti be  
a jogszabályok alapján rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 130 ezer forint)  
az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmara dó 
részéből történő átutalásáról (nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat). Részletesen 
a törvényben.
A törvény felsorolja, hogy milyen sorrendben lehet igénybe venni az adókedvez-
ményeket. Az adókedvezménynél a magasabb összeget kell figyelembe venni, ha 
önálló jövedelemmel nem rendelkező, nevelési ellátásra már nem jogosult, pl. 
főiskolás, egyetemista eltartott is van, (lásd a példáknál).
A magánszemély nyilatkozhat adója (adókedvezmények 
levonás utáni) egy + egy százalékának felhasználásáról, amit 
közcélra, illetve az egyházaknak ajánlhat fel.

1 + 1%

!
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Az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély nyilatkozik:
 ● a levonandó költségről, költséghányadról,
 ● a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról,
 ● az első házasok kedvezményének érvényesítéséről,
 ● súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos 
állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról,

 ● a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítéséről.
Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több 
magánszemély jogosult, akkor a jogosultak a nyilatkozatot közösen teszik meg.  
Az együttesen megillető családi kedvezményt az adóelőleget megállapító munkáltató, 
kifizető a nyilatkozat szerint veszi figyelembe.
Az adóelőleg az adóelőleg-nyilatkozat alapján csökkentett adóelőleg-alap összege 
után az adó mértékével számított összeg. (Az adóelőleg-alap számítása részletesen 
a törvényben.)
Példa. Egy alkalmazott havi munkabére 138 000 Ft.
Mennyi az adóelőleg?

Éves vélelmezett jövedelem 138 000 × 12 1 656 000 Ft
Ennek adója 1 656 000 Ft 15%-a 248 400 Ft
A havi adóelőleg az éves adó tizenketted része: 248 400 Ft/12 20 700 Ft
Fizetendő adóelőleg 20 700 Ft

!? 49. Mekkora összeggel csökkenthető annak a magánszemélynek az éves 
adóalapja, akinek:

a) két kiskorú gyermeke van,
b) három kiskorú gyermeke és egy egyetemista lánya van?

50. Alkalmazottként mennyi adóelőleget vonnak le az Ön havibéréből az alábbi 
jövedelmek esetén:

a) 150 000 Ft,
b) 260 000 Ft?

Különadózó jövedelmek
Mindegyik jövedelem után külön-külön – általában 15%-os kulccsal – kell adózni.
Egyéni vállalkozó adója

Az egyéni vállalkozó a törvény szerint megállapított vállalkozói 
adóalapja után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói 
osztalékalapja után az előírt adót fizeti (vállalkozói jövedelem 
szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó), vagy meghatározott 
feltételekkel átalányadózást választhat. Egyéni cég esetén a törvény 
szerint választhatja meg a bevallás módját.

!
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!? 51. Érdeklődjön ismerős munkavállalótól, hogy részesül-e valamilyen béren 
kívüli juttatásban!

52. Mennyi adót fizet évente az a munkavállaló, akinek a havibére:
a) 160 000 Ft, és gyermektelen,
b) 280 000 Ft, és három gyermeke van?

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)

Egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2020. 
január 1-el megszűnt!

Négy megoldás áll előttük, választhatnak: a kata, 
kiva, szja-s egyéni vállalkozó és a társasági adó 
között. Ha nem választanak, 2020. január elsejétől 

automatikusan az általános szabályok szerint adóznak, azaz egyéni vállalkozóként 
szja, társas vállalkozásként pedig társasági adóalany lesznek.

Társasági adó és az osztalékadó
A belföldi és a külföldi illetékességű adózók gazdasági tevékenységük elért 
jövedelme alapján meghatározott társasági és osztalékadót fizetnek. A belföldi 
illetékességű adózókat teljes körű adófizetési kötelezettség (belföldről és külföldről 
származó jövedelmük után), a külföldi vállalkozókat korlátozott adókötelezettség 
(csak a belföldi telephelyen elért jövedelem után) terheli.
Belföldi illetőségű adózó:
a belföldön működő vállalkozások, ügyvédi irodák, alapítványok stb. és a külföldi 
sze mély, ha üzletvezetésének helye belföld, és nem a székhelye szerint jegyzik 
vállal ko zását.
Külföldi illetőségű adózó a külföldi személy, ha:

 ● belföldi telephelyén végez vállalkozási tevékenységet (külföldi vállalkozó), 
vagy

 ● belföldi személytől, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől a jövedelemszerzés 
helye alapján belföldről származó ellenértéket kap (külföldi szervezet).

Az osztalékadó alanya
 ● az osztalékban részesülő belföldi személy a magánszemély kivételével,
 ● az osztalékban részesülő külföldi személy.

A társasági adó alapja belföldi illetőségű adózó és külföldi vállalkozó esetében  
az adózás előtti eredmény bizonyos módosításokkal. Az egyszeres könyvvitelt 
vezető adózóknál és a külföldi vállalkozóknál (ha vállalkozásuk nem fióktelep)  

E V A
!
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 ● 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az időarányos részét,
 ● az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság 
jogerősen nem törölte vagy függesztette fel,

 ● az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege 
várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot.

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének  
a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, mértéke az adó alapjának 12 szá
zaléka.
A kisvállalati adó adóalanya ezzel mentesül:

 ● a társasági adó,
 ● a szociális hozzájárulási adó és
 ● a szakképzési hozzájárulás 

bevallása és megfizetése alól.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)
Bizonyos foglalkozási ágakban dolgozók (írók, képzőművészek, 
iparművészek, rendezők, újságírók, sportszervezők, edzők, 
hivatásos sportolók stb.) egyszerűsített módon tehetnek eleget 
adó és járulékfizetési kötelezettségeiknek.
Az adó mértéke az ekhóval érintett áfa nélküli bevétel:

 ● magánszemély esetén 15%a (amiből 9,5% személyi jövedelemadó, 3,9% 
nyugdíjjárulék, 1,6% természetbeni egészségbiztosítási járulék), 

 – ha nyugdíjas, vagy az adóévben már megfizette a nyugdíjjárulékot, 11,1%,
 ● kifizetőnek 17,5%.

Az ekho alapján a magánszemély egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egész
ségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra jogosult.
Más adó és közteherfizetési kötelezettsége sem magánszemélynek, sem kifizetőnek 
nincs. Az ekho meghatározott nagyságú bevételre választható (évi 60 millió, illetve 
125 millió Ft). Az EGTállamban biztosított személy esetében a kifizető ekhót nem 
fizet, a magánszemélynek juttatott ekhoalapul szolgáló bevételből 9,5% ekhót 
állapít meg és von le.

1.4.2. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók

Az általános forgalmi adó (áfa) általános és közvetett 
jellegű fogyasztási adó, amelyet a termékek és szolgáltatások 
megvásárlásakor a vásárló térít meg, és az eladó fizet be  

!

!
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A nyilvántartásban szereplő számlák kiegyenlítésének időpontjában be kell 
jegyezni a kiegyenlítés adatait, az alapnyilvántartásban pedig fel kell tüntetni  
a befolyt bevételt.
A szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása, amely az áru-, anyag- stb. 
vásárlásból, szolgáltatás igénybevételéből származó tartozásokat, e tartozások 
kiegyenlítésére átutalt összegeket tartalmazza.

Összefoglaló kérdések és feladatok

 1. Készítsen jegyzéket, milyen nyilvántartásokat kell vezetniük a vállalkozá-
soknak!

 2. Csoportosítsa, melyeket kötelező vezetni, és melyek azok a nyilvántartások, 
amelyek a vállalkozók munkáját könnyítik meg!

1.6. Társadalombiztosítás, 
a társadalombiztosítások fajtái

A társadalombiztosítás társadalmi szintű kockázatközösség, 
kötelező benne részt venni.
Törvény szabályozza (1997. évi LXXX tv. 2020 július 1-től 
2019. CXXII) az egyéni felelősség és a társadalmi szolidaritás 
elvei nek megfelelően a társadalombiztosítás keretében létre-
jövő jogviszonyokat.

56. Mit szimbolizál a fenti ábra?
57. Vitassák meg, mit jelent az egyéni felelősség, az öngondoskodás és a szoli-

daritási elv!
58. Ha egy személy súlyosan megbetegszik, kinek a kötelessége a róla való 

gondoskodás? Állítását indokolja!

!?

A törvény meghatározza a foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogvi-
szonnyal kapcsolatos kötelezettségeit, a társadalombiztosítási ellátások körét és 
a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó 
szolgáltatásokat. 

Társadalom-
biztosításról

M
IN
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A biztosítottak egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevételére való jogosultságát 
a társadalombiztosításban való részvételi kötelezettségük, a társadalom biz to sí
tásijárulék-fizetési kötelezettségük, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében 
történő díjfizetési kötelezettségük teljesítése alapozza meg.

!? 59. Mit jelent az előző mondat? 
Fogalmazza meg saját szavaival!

Foglalkoztatók (munkaadók): a biztosí
tottat foglalkoztató természetes és jogi sze mé 
lyek, gazdasági társaságok, egyéb szerve zetek, 
költségvetési szervek, egyesü lések, szak mun
kástanuló esetén a tanuló szerződés megkötésére 
jogosult, a gyermekellátás támogatását folyósító, 
az álláskeresők ellátását folyósító szerv.

A foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, já ru
lék  meg ál la pí tá si és -levonási, valamint a nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez 
járulékfizetési és -bevallási kötelezettségek terhelik.

A foglalkoztatott az, aki nem minősül egyéni, 
illetve társas vállalkozónak, és foglalkoztatója 
biztosítással járó jogviszony keretében alkalmazza.

A biztosítottal azonos ellátás illeti meg a törvény 
szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult sze
mélyeket, és azokat is, akik után a központi költség-
vetés egészségbiztosítási járulékot fizet.

Biztosítottak (Tb tv. 5§):
 ● a munkaviszonyban állók (kivéve a saját jogú nyugdíjas munkavállaló), 
munkaviszony: 

• a közalkalmazotti jogviszony, 
• a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, 
• a közszolgálati jogviszony, 
• a kormányzati szolgálati jogviszony, 
• a politikai szolgálati jogviszony,
• a biztosi jogviszony, 
• az ügyészségi szolgálati jogviszony, 
• a bírói szolgálati jogviszony,

!
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• az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, 
• a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, 
• az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, 
• a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony, 
• a közfoglalkoztatási jogviszony, 
• a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, 
a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot 
teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott,

• az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló
 ● a szövetkezeti tagok, akik a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, 
vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködnek,

 ● a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók,
 ● az álláskeresési támogatásban részesülő személyek,
 ● az egyéni és társas vállalkozók (kivétel a kiegészítő tevékenységet folytatók),
 ● az egyéb jogviszony keretében személyesen és díjazás ellenében munkát végzők, 
ha a tárgyhavi jövedelmük eléri a megelőző hónapban érvényes minimálbér 
30%-át,

 ● az egyházi személyek,
 ● a mezőgazdasági őstermelők,
 ● a saját jogú és az özvegyi nyugdíjban részesülő személy,
 ● a főállású kisadózó,
 ● a tiszteletdíjban részesülők közül azok, akik az egyéb jogviszonyban állókkal 
azonos elbírálás alá esnek.

A biztosítás a biztosítási jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn, pl. 
az alkalmazottnál az alkalmazás ideje alatt, az egyéni vállalkozónál a vállalkozói 
igazolvány átvételétől a visszaadásáig (visszavonásáig) tart a biztosítás.

Szünetel a biztosítás
 ● a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha ezalatt:

 – csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyedben, gyesben, 
gyetben részesül,

 – 12 évesnél fiatalabb gyermekét ápolja,
 – önkéntes tartalékos katona,

 ● az igazolatlan távollét időtartama alatt,
 ● a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt,
 ● az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt,
 ● az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő biztosítása arra az időtartamra, amelyre 
kamarai tagságát szünetelteti,

 ● az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.
 ● a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt,
 ● minden olyan esetben, amikor a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.
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A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
Baleseti ellátásra jogosultak
Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosultak:

 ● a biztosítottak, 
 ● akik egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak 
minősülnek, vagy

 ● saját jogú nyugdíjasként meghatározott jogviszonyban állnak.
Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:

 ● a nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola iskolarendszeren kívüli 
oktatásban gyakorlati képzésben részesülő tanulója, hallgatója (kivéve a külföldi 
állampolgárt),

 ● a szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, szenvedélybeteg,
 ● az őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés 
büntetést töltő személy,

 ● a közcélú munkát végző, különösen, aki életmentés, baleset-, illetőleg katasztrófa-
elhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egészségkárosodást,

 ● a közérdekű munkát végző,
 ● az egészségbiztosítási törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végző.

A nyugdíjbiztosítási ellátás lehet:
 ● saját jogú nyugellátás, úgymint öregségi nyugdíj,
 ● hozzátartozói nyugellátás, úgymint özvegyi nyug - 
díj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátar-
tozói nyugellátás.

1.6.1. A társadalombiztosítási ellátások és fedezetük

Társadalombiztosítási ellátások
A társadalombiztosítási ellátás egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásból 
áll. 
Az egészségbiztosítási ellátás lehet:

 ● egészségügyi szolgáltatás (természetbeni ellátás),
 ● pénzbeli ellátás, úgymint táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 
örökbefogadói díj, 

 ● baleseti ellátás, úgymint baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, 
baleseti járadék,

 ● megváltozott munkaképességű személyek ellátása (rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás).
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Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (Tbj tv. 16§)
 ● a biztosítottak,
 ● a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, 
baleseti járadékban részesülők,

 ● a saját jogon nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs jára-
dékban részesülők,

 ● a mezőgazdasági járadékban részesülők,
 ● a nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesülők,
 ● a bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesülők,
 ● a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülők,
 ● a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében köznevelési intézményben, 
felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, menekült, oltalmazott, 
valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, 
a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített 
tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, 

 ● a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodást szenvedett és munka-
képesség-változásának mértéke az 50 százalékot, egészségkárosodásának 
mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy 
ennél kisebb mértékű, 

 ● a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 
30 százalékát,

 ● a fogvatartottak,
 ● a hajléktalanok,

továbbiak a törvényben.
Magánnyugdíj keretében a biztosított (kedvezményezett):

 ● nyugdíjjáradékra vagy
 ● egyösszegű kifizetésre jogosult.

A társadalombiztosítási ellátások fedezete, a járulékok mértéke
A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok fedezetére:

 ● A biztosított (2020 július 1-ig) 
 – 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot,
 – 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot,
 – 1,5% munkaerő-piaci járulékot, valamint 
 – 10% nyugdíjjárulékot, 
 – a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 10% nyug-

díjjárulékot fizet.
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2020 július 1 után:
 ● a biztosított társadalombiztosítási járulékot (a nyugdíjjárulék, a természetbeni 
és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék 
összeolvad, és elnevezése egységesen társadalombiztosítási járulék lesz. amelyet 
minden biztosítási jogviszonyban meg kell fizetni), a járulék mértéke 18,5 %

 ● az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre kötelezett személy, a központi 
költségvetés és a szociális szövetkezet egészségügyi szolgáltatási járulékot 
fizet,  mértéke havi 7710 Ft (napi összege 257 Ft), 

 ● a törvényben meghatározott személy, munkáltató szociális hozzájárulási adót 
fizet, mértéke 17,5% (legalább a minimális alap után)

 ● egyes ellátásoknál marad, hogy nyugdíjjárulékot fizet, mértéke 10 %:
 – gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermek

nevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban, 
fejlesztési foglalkoztatási díjban, rehabilitációs ellátásban, rendvédelmi 
(honvédelmi) egészségkárosodási keresetkiegészítésben, járadékban 
része sülő személy az ellátás összege után,

 – az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy 
vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

 – az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után,
 – az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után az egyházi 

jogi személy a minimálbér alapulvételével,
 – tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezeti tag az e tevékenysége 

ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után.
 ● A foglalkoztató (munkáltató):

 – az egészségügyi szolgáltatások  fedezetére külön törvény alapján (2018. 
évi LII. tv. törvény) szociális hozzájárulási adót  (17,5 %) fizet.  

 – hozzá járul a táppénzkiadásokhoz, a biztosított betegsége miatti kereső  
képtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósított 
táppénz egyharmadát fizeti meg.

 ● Az ekhós bevétel után:
 – a magánszemély 15% ekhót fizet (1,6% természetbeni egészségbiztosítási 

járulékot, 9,5% SZJA és 3. % nyugdíjjárulékot) a nyugdíjas és bizonyos 
esetekben más is 11,1%ot,

 – a kifizető 18,5% tb. járulékot fizet.
Saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott 2020 július 1től már nem minősül biztosítottnak. 
A járulékalapot képező jövedelme után 2019 január 1től már nem fizet sem 
egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot, és a foglalkoztatót sem terheli a nyugdíjas 
munkavállalói bér szociális hozzájárulása és a szakképzési hozzájárulás sem 
(csak a 15 % SZJA). Járulékfizetés hiányában a saját jogú nyugdíjasok nem 

!

!

!



TársadalombizTosíTás, a TársadalombizTosíTások fajTái

részesülhetnek 2020. július 1jét követő keresőtevékenységük kapcsán 0,5 százalékos 
nyugdíjemelésben és nem lesznek jogosultak baleseti ellátásokra sem.
A befizetett társadalombiztosítási járulékból az állami adóhatóság 54 száza
lékot nyugdíjjárulék címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9 százalékot egész
ségbiztosítási járulék címén az Egészségbiztosítási Alapnak, 8,1 százalékot 
munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal át.
Járulékalapot képező jövedelem: Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló 
és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap számításnál 
figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet 
részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen 
kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként  
a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló, az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony 
alapján fizetett ösztöndíj.
A járulékfizetés alsó határa legalább a minimálbér 30 % százaléka. 
Az alsó határt nem kell figyelembe venni a munkaviszonyban álló és gyed, gyes, 
gyet, otthongondozási, örökbefogadói, ápolási díjban, gyermeknevelést segítő 
ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesülők és a tanulmányaikat (közép 
és felsőfok) folytatók esetében, pontosan a törvény szerint 27 §.
A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalom
biz tosítási járulék összegét. Amennyiben a fizetendő adó nem nyújt fedezetet  
a gyer mekes családokat érintő összevontadóalapkedvezmény igénybevételére, 
a fennmaradó összeget érvényesíteni lehet a teljes, 18,5 százalékos társada lom
biztosítási járulékkal szemben. A kedvezmény érvényesítésére jogosult a biztosított 
és – megosztással – a biztosított házastársa, élettársa.

Példa: Egy alkalmazott fizetése (bruttó bére) 190 000 Ft. Kettő gyermeke van.
A bért 15% SZJA terheli, ez 28 500 Ft
Tb járulék 18,5 %, ez 35 150 Ft
Két gyermek után havonta nettó 40 000 Ft családi adókedvezmény érvé
nye síthető

Ennek a szülőnek azonban csak 28 500 Ft az SZJAja. 
A különbözetet 40 000 – 28500 Ft = 11 500 Ftot a járulékok terhére érvényesítheti, 
ha az fedezetet nyújt rá. Az összes járulék 35 150 Ft, tehát a 11 500 Ft leírható a 
járulékokból.
Két gyermek után havonta nettó 40 000 Ft családi adókedvezmény érvényesíthető.
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Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók járulékfizetése
A főállású egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járu
lékot fizetnek (18,5 %) vállalkozói jövedelem szerinti adó- 
  zás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az áta lány - 
ban megállapított jövedelem után. A járulék alapja havonta 
legalább a minimálbér, szakképzettséget igénylő tevékeny-
ség esetén a garantált bérminimum. A járulékfizetési alsó 
határ után nem köteles járulékfizetésre a táppénz, gyed stb. 
tartama alatt (40 §). 

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó (bármelyik biztosí - 
tási jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas) nem fizet 
járu lékot, nem minősül biztosítottnak. 
Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (ha az egyéni vállalkozó,  
a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is  
áll, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az EGT államban vagy 
Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében folytat tanulmányokat) fennállása esetén a járulékalap után mindegyik 
jogviszonyban meg kell fizetni a járulékot (18,5%).  A társadalombiztosítási járu-
lék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, átalányadózó egyéni 
vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem (itt nincs minimálbér).
A társas vállalkozó a 18,5 %-os járulékot a társas vállalkozástól személyes közre-
működésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével 
fizeti meg (minimum a minimálbér).  Részletesebben a törvényben.
A biztosított mezőgazdasági őstermelők 2020. július 1-jétől is 18,5 százalékos 
mértékű társadalombiztosítási járulékot fizetnek. Részletesen a törvényben.  

Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett (összege 7710 forint (napi 
257 forint):

 ●  az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem 
jogosult (a járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más 
személy vagy szerv is teljesítheti),

 ● tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet e tagja után,
 ●  a központi költségvetés fizet egyes személyek után pl. időskorúak járadékában, 
ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülők, iskolai tanulók, 
egyetemi-főiskolai hallgatók, fogvatartottak, hajléktalanok után, részletesen 
a törvényben (43 §).
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Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alapozza meg a személy egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságát.
Ha a fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege 
meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének háromszorosát 
(7710x3=21030 forint), az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető 
igénybe, kivéve akkor, ha a tartozás visszamenőleg kiegyenlítésre kerül.
Ha egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére nem köteles személy pl. EGT másik 
tagállamában biztosított személy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alapján 
vesz igénybe tb támogatott egészségügyi szolgáltatást, akkor a magánszemély 
köteles lesz az egészségügyi szolgáltatás költségeit megtéríteni.
Társadalombiztosítási ellátásra megállapodást köthető 22 százalék nyugdíjjárulék 
fizetésének vállalása mellett. Ilyen a szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jöve
delem szerzése céljából kötött megállapodás, a szolgálati idő szerzése céljából 
kötött meg álla podás, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött 
megállapodás (48 §):

 ● az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és
 ● biztosítás nem terjed ki rá, vagy
 ● biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll,
 ● a biztosítása szünetel

Szolgálati idő szerzése érdekében:
 ● felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 
tanulmányok idejének elismerésére,  

 ● az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges hiányzó szolgálati idő elismerésére, 
legfeljebb azonban öt naptári évet.

A nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult természetes személy 
megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi 
szolgáltatásának biztosítására. A fizetendő járulék havi összege:

 ● nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50%a,
 ● 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30%a,
 ● nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állam
polgárnál a minimálbér 30%a.

Példa fizetési kötelezettségre 
Mennyi járulékot kell fizetni a főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató vállal
kozónak?

Főállású egyéni vállalkozó
A vállalkozásból származó adóköteles bevétele, minimum 
a minimálbér (garantált bérminimum) után fizet 18,5 % tb járulékot.: 
ez 210 600 Ft 18,5 %-a

38 961 FT

Szociális hozzájárulási adó 210 600 Ft 17,5 %-a 36 855 Ft

Összesen fizetendő 75 816 Ft

!

!

!
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Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas)

Nem fizet járulékot

60. Nézzen utána, ki fizeti a nem biztosítottak orvosi ellátását!
61. Mennyi a társadalombiztosítási fizetési kötelezettsége:

a)  a főállású vállalkozónak, ha évi jövedelme 2 400 000 Ft,
b) a többes jogviszonyban lévő vállalkozónak, ha vállalkozásából évi 

800 000 Ft jövedelme származik?
62. Véleménye szerint mi történne, ha eltörölnék a járulékok fizetését? Így 

mindenkinek magáról kellene gondoskodnia, ha beteg, ha már nem tud 
dolgozni? Véleményét indokolja!

!?

2019. jan.1-től összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi 
hozzájárulás. Az EHO szerepét a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) veszi át.
Így SZOCHO-t kell fizetni:

 ● az Szja tv. hatálya alá tartozó természetes személy összevont adóalap számításánál 
figyelembe vett jövedelme,

 ● a tanulószerződés alapján kifizetett díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony 
alapján fizetett ösztöndíj és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet 
részére levont (befizetett) tagdíj,

 ● a béren kívüli juttatások és egyes annak nem minősülő meghatározott juttatások,
 ● a kamatkedvezményből származó jövedelem,
 ● a vállalkozásból kivont jövedelem,
 ● az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
 ● az osztalék,
 ● az árfolyamnyereségből származó jövedelem,
 ● az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett 
jövedelmének 75%-a,

 ● a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő 
bevételének 4%-a után.

A hozzájárulás mértéke, 19,5%, amelyet csak addig kell megfizetni ezen jövedelmek 
után, amíg a minimálbér 24-szeresét el nem éri az összes szociális hozzájárulási 
adókötelezettség alá eső jövedelmek összege.
Mentesülnek a hozzájárulás fizetése alól:

 ● a nyugdíjas munkavállalók,
 ● a kiegészítő tevékenységet folytatók,

!
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 ● a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őster-
melő bevételének 4%-a után.

Az adó mértéke 17,5%, melyet csak addig kell megfizetni ezen jövedelmek után, 
amíg a minimálbér 24-szeresét el nem éri az összes szociális hozzájárulási adó-
kötelezettség alá eső jövedelmek összege.
Mentesülnek a hozzájárulás fizetése alól:

 ● a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók, ezeket foglal-
koztató kifizetők,

 ● az iskolaszövetkezet 25 év alatti tagjai, 
 ● a táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermeknevelési 
támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülők,

 ● az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.
Adókedvezmény érvényesíthető:

 ● a szakképzettséget nem igénylő és a mezőgazdasági munkakörökben,
 ● a munkaerőpiacra lépők (pályakezdők, álláskeresők, anyasági ellátásból visz-
szatérők) után, 

 ● a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után, 
 ● a megváltozott munkaképességű személyek után,
 ● a közfoglalkoztatottak után,
 ● kutatók foglalkoztatása után,
 ● a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység után.

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális 
hozzájárulási adó alapja, mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka, 
bruttó kötelezettség (2011. évi CLV tv.).

Járulékok bevallása és fizetése
A társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíj-
járulékot (tagdíjat) elektronikus úton az alábbi időpontig vallja be és fizeti meg 
a NAV-nak:

 ● a munkáltató, a kifizető az általa levont, illetve fizetendő járulékot az elszámolt 
kifizetés hónapját követő hó 12. napjáig,

 ● az egyéni vállalkozó havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig,
 ● a kiegészítő tevékenységet folytató negyedévente, a negyedévet követő hó 
12-éig fizeti be, és az éves bevallással együtt vallja be,

 ● a mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig.

!
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is igazolhatja, amennyiben a külön törvényben meghatározottak szerint a tároló 
elem azt tartalmazza.
A hatósági igazolvány kizárólag a taj (társadalombiztosítási azonosító jel) igazo-
lására szolgál, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi 
szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő) nyilvántartásában ellenőrzi.

EGT-tagállam területén történő ideiglenes tartózkodás 
során egészségügyi szolgáltatás az egészségbiztosító 
által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártyával 
(EU-kártyával), illetve az azt helyettesítő nyomtatvánnyal 
vehető igénybe, amelyet az egészségbiztosító kérelemre 
díjmentesen bocsát a biztosított rendelkezésére.

!? 63. Érdeklődjön, vagy az interneten nézzen utána, mekkora összegbe kerül  
a kór házi ellátás egy napja!

64. Mennyi egyes műtétek térítési díja, ha nem az egészségpénztár fizeti?  
(lásd www.arsmedica.hu)

65. Vegye elő a tajkártyáját és nézze meg, milyen adatokat tartalmaz!

Pénzbeli ellátások
Baleset, betegség, illetve gyermek születése esetén a biztosított keresetveszteségét 
pótolja:

 ● a táppénz (gyermekgondozási táppénz), 
 ● a csecsemőgondozási díj,
 ● a gyermekgondozási díj,
 ● nagyszülői gyed, 
 ● örökbefogadói díj (öfd). 

Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg jogosult több ellátásra, 
választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki 
gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett 
munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre 
jogosult. Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg 
jogosultak az ellátásokra, választásuk szerint csak az egyik szülő veheti azt igénybe. 
A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási segélyt és más 
ellátásokat egyidejűleg is igénybe veheti. 

Táppénz
A betegszabadságon (15 munkanap) túli időre táppénz jár annak, aki a biztosítás 
fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a törvényben meghatározott mértékű 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizette.

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Neve:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:

Kiállítás dátuma: 1995. október 5.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JELE:
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Örökbefogadói díjra (öfd)  az a biztosított jogosult, aki 2. életévét (ikrek eseté - 
ben 3. életévét) betöltött gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vesz.  
Az örökbefogadói díj a nevelésbe vételtől számított 168 napig jár, mértéke 
megegyezik a gyedével, maximuma a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka.
Nagyszülői gyed feltétele, hogy a nagyszülő ne legyen nyugdíjas, továbbá, ellá tást 
megelőző két éven belül legalább 365 nap biztosított legyen. Feltétel még, hogy a 
gyerek mindkét szülője, vagy ha egyedülálló szülő neveli, akkor a gyereket gondozó 
szülő keresőtevékenységet végezzen. A szülőnek nyilatkozatban kell megerősíteni, 
hozzájárul ő is ahhoz, hogy a nagyszülő igénybe vegye a gyedet. Összege nem lehet 
több a mini málbér kétszeresének a 70 százalékánál, az ellátásból nyugdíjjárulékot 
vonnak, így időtartama szolgálati időnek számít.

Baleseti ellátás
Baleseti ellátások: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti 
járadék. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén, egy 
éven keresztül jár, és legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A baleset az emberi 
szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, 
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy 
más testi-lelki egészségkárosodást, illetve halált okoz. Üzemi baleset az a baleset, 
amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal 
összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába 
vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset), és az is, amely 
a biztosítottat közcélú munkavégzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások 
igénybevétele során éri. A baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében az üzemi 
balesetből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz, gyógyító ellátás árához százszázalékos társadalombiztosítási támogatás 
jár. (A szolgáltatás jogosultjainak felsorolása a törvényben található.) Baleseti 
táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését 
követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné 
válik. A táppénz összege a baleseti táppénz alapjának 100%-a, úti baleset esetén 
90%-a. Baleseti járadékra az jogosult, akinek a munkaképessége üzemi baleset 
következtében tizenhárom százalékot meghaladó mértékben csökkent, de megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása nem illeti meg. Ha a munkaképesség-csökkenés 
mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven 
át, ha meghaladja, e munkaképesség-csökkenés tartamára időbeli korlátozás nélkül 
jár. A baleseti járadék alapját képező havi átlagkereset megállapításánál a nyugdíj 
alapját képező havi átlagkereset kiszámítása szerint kell eljárni.

!
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 ● Magánnyugdíj (1997. évi LXXXII. tv.)
Önkéntes belépéssel lehet tagja állampolgár. A tag önkéntesen tagdíjat fizet,  
a pénztár szabályzata szerint. A befizetett tagdíj egyéni számlán halmozódik,  
és a befektetések eredményétől függő hozammal gyarapodik. A nyugdíjjogo
sultság elérésekor járadékként vagy egyösszegű „szolgáltatásként” felvehető. 
A befektetés és hozama örökölhető.

 ● Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (1993. évi XCVI. tv.)
Kizárólag természetes személyek alapíthatják. Lehet nyugdíjpénztár, önsegélyező 
pénztár és egészségpénztár.

A foglalkoztató átvállalhatja a teljes tagdíjat vagy annak 
egy részét, esetleg alkalmanként fizethet munkavállalója 
javára adott összeget. A munkavállaló tagdíjat fizet, 
amelynek mértékét a pénztár alapszabálya rögzíti.
A befizetett összeg egyéni számlán halmozódik, és a be 
fektetés eredményétől függő hozammal gyarapodik. A nyug 
díjjogosultság elérésekor egy összegben vagy meghatáro
zott idejű járadékként adómentesen vehető fel. A befektetés 
és hozama örökölhető.

Társadalombiztosítási nyugdíj
A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére a Tb törvény rendelkezései szerint 
járulékot kell fizetni. A nyugellátás a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jöve
delem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik.
Nyugellátásban lehet részesülni:

 ● saját jogon öregségi nyugdíjban,
 ● hozzátartozói jogon özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti 
hozzátartozói nyugdíj és özvegyi járadék keretében.

Saját jogú nyugellátás. Öregségi nyugdíj
A biztosított a nyugdíjjogosultság elérésekor (nyug díj 
 korhatár) a szolgálati idejétől és a havi nettó átlagke
resetétől függő nyugdíjat kap. A nyugdíjat teljes egé
szében a tbnyugdíjpénztár fizeti. A 2008. december 
31ét követő időponttól megállapításra kerülő öreg  
ségi nyugdíj esetében a nyugdíjkorhatár az 1952. január  
1je előtt születettek esetében 62 év. Az ezt követően 

születettek esetében 65 éves korig nő a korhatár (az 1953ban születetteké 63 év,  
az 1955ben születetteké 64 év, az 1957ben vagy azt követően születetteké 65 év).
Teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és legalább húsz 
év szolgálati idővel rendelkezik. Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül 
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jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.
Résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és leg-
alább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.
Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj 
alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. Minél több szolgálati idővel (biz
tosítással eltöltött idő) rendelkezik valaki, annál magasabb százalékú a nyugdíj.

Hozzátartozói jogú nyugellátás
Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és 
az élettárs (bizonyos megszorításokkal) kaphat. Az jo
gosult rá, akinek elhalt házastársa öregségi nyugdíjas
ként halt meg, vagy a törvényben meghatározott szol
gálati időt szerzett. (Pl. 22 éves életkora előtt hunyt el, 
2 év szolgálati időt, 30 éves kora előtt hunyt el, 8 év 
szolgálati időt szerzett stb.)
Mértéke:

 ● ha sajátjogú ellátásban (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás 
stb.) részesül, egy év időtartamra 60%a,

 ● ha sajátjogú ellátásban (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás stb.) 
részesül egy éven túli időtartamra 30%a,

annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, 
vagy megillette volna.
Ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálának időpontjától legalább egy évig, 
az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó 
özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan 
beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek 
harmadik születésnapjáig jár.
Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke (unokája) az öregségi, il  
letve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése után vagy 
öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg, ha

 ● a szülő a gyermekének halálakor rokkant vagy a hatvanötödik életévét be
töl tötte, és

 ● a szülőt a gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta.
Mértéke a gyermek, unoka saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyug díjának saját jogú nyugellátásban nem részesülő szülő esetében 60%a,  
az egyidejűleg saját jogú nyugellátásban részesülő szülő esetében 30%a.
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zója nincs. Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki 
betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként 
végzi, huszonöt évesnél fiatalabb, és a felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. 
Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, 
ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. Az árvaellátásra 
való jogosultságot nem érinti, ha a tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony, illetve  
a felnőttképzési jogviszony a tanuló, a hallgató, illetve a képzésben részt vevő személy 
betegsége vagy szülése miatt szünetel.
Mértéke annak az ellátásnak a 30%-a, amely az elhunytat a halála időpontjában öreg-
ségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjként megillette vagy megillette volna.
A jogosultságot középiskolás esetében évente, felsőfokú tanulmányokat folytatók 
esetében félévente kell igazolni. 2013. január 1-től az árvaellátás legkisebb összege 
havi 24 250 Ft.
Baleseti hozzátartozói nyugellátás az üzemi baleset következtében elhunyt 
hozzátartozóit illeti meg, függetlenül attól, hogy az elhunyt megszerezte-e a nyug - 
díjhoz szükséges szolgálati időt.

Rehabilitációs járadék, rokkantsági ellátás
Az eddigi rokkantsági nyugdíjat felváltja a rehabilitációs, illetve a rokkantsági ellá-
tás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény (2011. 
évi CXCI tv.) szerint. Rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás lehet. Az ré-
szesülhet ilyen ellátásban, 

 ● akinek az egészségi állapota 60%-os, vagy annál 
is kisebb, 

 ● minimum 1095 napon át biztosított volt,
 ● keresőtevékenységet nem végez,
 ● rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ezek a személyek nem nyugdíjat kapnak, hanem jövedelempótló ellátást.
Rehabilitációs ellátás lehet:

 ● rehabilitációs szolgáltatás,
 ● rehabilitációs pénzbeli ellátás, havi összege a minimálbér 30–50%-a között 
állapítható meg, és bizonyos feltételekkel adható (együttműködési kötelezettség).

A rokkantsági ellátás összege minimum a minimálbér 30%-a, maximuma pedig  
a 150%-a. Mellette végezhető keresőtevékenység, de az onnan származó bevétel 
3 havi átlaga nem lehet több a minimálbér 150%-ánál.
Minimálbérnek itt is a 2012. évit kell tekinteni, de ezt az összeget a nyugdíjeme-
lésre vonatkozó szabály szerint emelni kell.
Rehabilitáció: elvesztett fizikai képességek visszaállítása, illetve a csökkent mun-
kaképességnek megfelelő munkába állítás, esetleg átképzéssel.
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A munkáltató (kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül 
és súlyosan érintő ok esetén):

 ● a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
 ● a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
 ● kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb 
az esedékességet követő év március 31-éig adhatja ki.

A munkaviszony megszűnésekor a ki nem adott szabadságot meg kell váltani.
Betegszabadság a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 
tizenöt munkanap.
Szülési szabadság egybefüggő hu-
szon négy hét, melyből négy hét a szü-
lés várható időpontja elé esik.
A szülési szabadság tartamát, a kife - 
jezetten munkavégzéshez kapcso lódó 
jogosultságot kivéve, munká ban töl tött idő nek kell tekinteni. Ha az anya nem 
képes a gyermek gondo zá sára, az apa (illetve aki a csecsemőt gondozza) is mehet 
szülési szabadságra.

Fizetés nélküli szabadságra jogosult a munkavállaló:
 ● gyermeke harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából.
 ● gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tizedik életéve betölté-
séig a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt.

 ● hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes 
ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre.
A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelő-
orvosa igazolja.

 ● a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.
A munka- és pihenőidő nyilvántartása a munkáltató kötelessége.
A kollektív szerződés legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő elren-
delését írhatja elő.

2.4.3. A munka díjazása

Az alapbér legalább a kötelező legkisebb munkabér.
Időbér: a munkában töltött idő tartamától függően járó 
munkadíjazás, amely havibérként és órabérként állapít-
ható meg. 
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 ● távolléti díj illeti meg:
 – a szabadság tartamára,
 – a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára,
 – óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános 

munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a tel-
jesítendő munkaidő,

 – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér fi-
zetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.
A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum összegét és hatályát – 
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően  
– a Kormány állapítja meg. Ennek megfelelően 2020-ban a kötelező legkisebb 
havi munkabér 161 000 Ft, 7410 Ft napi és 926 Ft órabér, középiskolai végzettség, 
szakképzettség esetén a garantált bérminimum 210 600 Ft, 9690 Ft napi és 1211 Ft 
órabér.
Kötelező legkisebb munkabér: a kormány által kormányrendeletben meghatározott 
legkisebb munkabér összege, amit a munkáltató köteles fizetni az alkalmazottja ré-
szére 8 órás munkaidőre.
Garantált bérminimum: a kormány által kormányrendeletben meghatározott leg-
kisebb munkabér összege, csak és kizárólag a minimum középfokú képzettséghez 
kötött munkakör betöltése esetén kötelező. Ez azonban nem a munkavállaló legma-
gasabb iskolai végzettségétől függ, hanem attól, hogy az általa betöltött munkakör 
milyen végzettséget és szakképzettséget igényel. 
Ha alacsonyabb bérben állapodnak meg, az semmis.

A munkabér védelme
A munkabért – eltérő rendelkezése hiányában – forintban kell megállapítani, kifi-
zetni és utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.
Az elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoz-
tatást kell adni, melynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámo-
lás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén mun-
kaidőben kell kifizetni. A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl ak-
kor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett 
ismernie, vagy azt maga idézte elő.
Egyéb szabályok a törvényben.
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