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A tőkejövedelmek (kamat, osztalék, értékpapír stb.) adója
A kamatból, osztalékból származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adót, 
ha az a kifizetőtől származik, a kifizető vonja le, amennyiben nem a kifizetőtől 
származik, a magánszemély vallja és fizeti be. Az adó mértéke 15%.

A kifizetőt terhelő egyes juttatások adózásának szabályai

Adómentesen adható:
 ● évente a minimálbér mértékéig a kulturális szolgál tatásra és sportrendezvényre 
szóló belépő,

 ● a munkáltató vagy a munkavállaló nevére szóló számla alapján az óvodai és 
bölcsődei térítés.

A béren kívüli juttatásokat 15%-os személyi jövedelem adó (szja), illetve 15,5 százalék 
(SZOCHO) szociális hozzájárulás terheli. A SZÉP Kártya keretösszege feletti részt 
pedig 1,18x (15% szja+15,5% szocho). Átmeneti rendelkezés 2021. június 30-ig 
nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni csak a 15% személyi jövedelemadót.
A COVID 19 miatti veszélyhelyzet idején a vonatkozó törvényektől eltérő szabályok
lépnek életbe, melyekről a 2020. évi LVIII. törvény rendelkezik.
Béren kívüli juttatások (cafeteria)

Széchenyi Pihenő Kártya 
2021 január 1. és 2021 június 30. között

 ● szálláshely alszámla legfeljebb 400 ezer forint támogatás;
 ● vendéglátás alszámla legfeljebb 265 ezer forint támogatás; 
 ● szabadidő alszámla legfeljebb 135 ezer forint támogatás;

2021 július 1-től 
 ● a szálláshely alszámlán legfeljebb 225 ezer forint támogatás,
 ● a vendéglátás alszámlán legfeljebb 150 ezer forint támogatás,
 ● a szabadidő alszámlán legfeljebb 75 ezer forint támogatás.

2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől 
eltérően az éves rekreációs* keretösszeg költségvetési szerv munkáltató esetén 
évi 400 ezer forint más munkáltató esetében évi 800 ezer forint. 2021. július 1-től 
az éves rekreációs keretösszeg minden munkáltató esetében 450 ezer forint lesz. 
Egyes Cafetéria elemek bérként adóznak pl. ajándékutalvány (minimálbér 10%-a 
feletti rész), helyi bérlet térítése, munkahelyi étkezés, tandíj átvállalása.

!

!

!

!

!
*Rekreáció
Szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és 
mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, 
a testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember.
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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 választható: a kata, kiva, szja-s 
egyéni vállalkozó és a társasági adó. 

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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Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó (2012. évi 
CXLVII. törvény)
A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) lényegében átalányadó, a havi 
fix összegű adóval a vállalkozásból származó összes jövedelmét leadózza.
Választhatják az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély 
taggal rendelkező közkereseti társaságok és betéti társaságok, valamint ügyvédi 
munkaközösségek.
Akkor éri meg választani, ha alacsony költséggel dolgozik. A katánál ugyanis nem 
lehet elszámolni a költségeket. Így jó választás lehet a szellemi tevékenységet 
folytatóknak (pl. tanácsadóknak, oktatóknak), vagy szolgáltatást végzőknek.
A tételes adó mértéke (a tárgyhónapot követő hónap 12-ével kell befizetni): 

 ● a főállású kisadózó után 50 ezer forint,
 – választhatja a nagyobb összegű tételes adó fizetését, 75 000 Ft-ot is.

 ● a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint,
 ● a naptári évben elért bevételének 12 millió forintot meghaladó része után pedig 40%.

E tételes adóval teljesíti: 
 ● a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót 
vagy az átalányadót,

 ● a társasági adót,
 ● a személyi jövedelemadót, a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást,
 ● a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást, valamint a szak- 
képzési hozzájárulást,

2021. január 1-je óta a kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket 
kata alanyiságukról.

A kisvállalati adó (KIVA) a társasági adónál jóval egyszerűbb. Azon vállalkozások 
számára előnyös, ahol sok az alkalmazott (főleg szellemi foglalkozású), így a sze- 
 mélyi jellegű kifizetések meghaladják a vállalkozás nyereségét és ahol a cég 
növekedése érdekében ezt visszaforgatják.
Az egyéni cégtől, a bt., kft., vagy zrt. formában működő társaságig, ügyvédi iroda, 
szövetkezet, külföldi vállalkozó, belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi 
személy is választhatja.
Akkor, ha:

 ● az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben 
várhatóan nem haladja meg az 50 főt,

 ● az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja 
meg a 3 milliárd forintot,

!

!
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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 a 3 milliárd forintot.

A kisvállalati adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének  
a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, mértéke az adó alapjának 11 szá
zaléka. A nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli.
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 mó don tehetnek eleget 
adó és járulékfizetési kötelezettségeiknek.
Az adó mértéke az ekhóval érintett áfa nélküli bevétel:

 ● magánszemély esetén 15%a (amiből 9,5% személyi jövedelemadó, 5,5 % 
társadalombiztosítási járulék), 

 – ha nyugdíjas, vagy az adóévben már megfizette a nyugdíjjárulékot, 11,1%,
 ● kifizetőnek 15,5%.

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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Adóbevallási határidők:
 ● a havi adóbevallás időpontja a tárgyhónapot követő hó huszadika, 
 ● az évközi bevallás időpontja a negyedévet követő hó huszadika,
 ● az éves bevallás időpontja az adóévet követő év február huszonötödike, 
 ● a természetes személyek jövedelemadójának bevallási időpontja az adóévet 
követő május huszadika,

 ● a társasági adóelőleg kiegészítéséről készített adóbevallás időpontja az adóév 
utolsó hó huszadik napja,

 ● a társasági adó bevallásának időpontja az adóévet követő ötödik hónap utolsó 
napja,

 ● az általános forgalmi adóról negyedévente, a negyedévet követő hó huszadikáig 
kell adóbevallást készíteni
 – havonta, ha az elszámolandó adó a tárgyévet megelőző második évben egy 

millió forintot elérte, a bevallás időpontja a tárgyhót követő hó huszadika,
 – évente, ha az elszámolandó adó a tárgyévet megelőző második évben nem 

érte el a kettőszázötvenezer forintot, a bevallást az adóévet követő február 
huszonötödikéig kell benyújtani,

Helyi adókról:
 ● helyi iparűzési adó bevallását minden vállalkozásnak egységesen a NAV-hoz kell 
benyújtania. Mértéke: 4 milliárd forint nettó árbevétel, illetve mérlegfőösszeg 
alatt maximum az árbevétel 1 százaléka lehet.

 ● bevallása az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig,
 ● az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig,
 ● az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról 
az adókötelezettség keletkezését, változását követő tizenöt napon belül kell 
bevallást készíteni,

 ● gépjárműadót a nyilvántartásba vételkor kell bevallani. A gépjárműadóval 
kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi 
át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti. Az első 
részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Az adó megfizetése
Az 

 ● SZJA előleget, az elszámolt, kifizetett hó tizenkettedik napjáig,
 ● a társasági adót, az ÁFA-t a bevallás napjáig,
 ● a helyi adót március 15-ig, ill. szeptember 15-ig 

kell megfizetni.

!

!

!
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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 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 8000 Ft (napi összege 270 Ft), 

!

!
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 ● a törvényben meghatározott személy, munkáltató szociális hozzájárulási adót 
fizet, mértéke 15,5 % (legalább a minimális alap után)

 ● egyes ellátásoknál marad, hogy nyugdíjjárulékot fizet, mértéke 10 %:
 – szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag;
 – egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy;
 – álláskeresési támogatásban részesülő személy;
 – gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermek

nevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban 
részesülő személy;

 – rehabilitációs ellátásban részesülő személy;
 – fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy;
 – rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási járadékban/kereset kiegé

szítésben részesülő személy;
 ● A foglalkoztató (munkáltató):

 – az egészségügyi szolgáltatások  fedezetére külön törvény alapján (2018. 
évi LII. tv. törvény) szociális hozzájárulási adót  (15,5 %) és 1,5%os 
szakképzési hozzájárulási adót 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 (9,5% SZJAt és 5,5 % társadalombiztosítási 

járulékot) a nyugdíjas és bizonyos esetekben más is 11,1%ot,
 – a kifizető 15,5 % tb. járulékot fizet.

Saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott 2020 július 1től már nem minősül biztosítottnak. 
A járulékalapot képező jövedelme után nem fizet sem egészségbizto sítási, sem 
nyugdíjjárulékot, és a foglalkoztatót sem terheli a nyugdíjas munkavállalói bér 
szociális hozzájárulása és a szakképzési hozzájárulás  (csak a 15 % SZJA). Járulék
fizetés hiányában a saját jogú nyugdíjasok nem részesülhetnek 2020. július 1jét 
követő keresőtevékenységük kapcsán 0,5 százalékos nyugdíjemelésben és nem 
lesznek jogosultak baleseti ellátásokra sem.
Járuléknak minősül: a társadalombiztosítási járulék (18,5%), a nyugdíjjárulék 
(10%), az egészségügyi szolgáltatási járulék, a megállapodás alapján fizetett 
nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék, valamint a táppénzhozzájárulás.
Járulékfizetési alsó határa: a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka 
után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező 
jövedelme ennél kevesebb. 

!
!
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Az alsó határ azonban nem vonatkozik azokra:
 ● akik gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örök
befogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támo
gatásban, ápolási díjban részesülnek,

 ● köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy felsőoktatási intéz
ményben nappali rendszerben tanulnak.

Járulékalapot képező jövedelem 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, közvetlenül kapott borravaló, az ösztöndíjas 
foglalkozatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.

A befizetett társadalombiztosítási járulékból az állami adóhatóság 54 száza lé
kot nyugdíjjárulék címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9 százalékot egész
ség biztosítási járulék címén az Egészségbiztosítási Alapnak, 8,1 százalékot 
munkaerőpiaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal át.
Egyes jövedelmek (összegek) – foglalkoztató által folyósított Tb ellátás, kártérítés, 
járadék stb. − nem képeznek járulékalapot, így járulékot sem kell fizetni utánuk. 
(Részletesen a 32. §ban.)
A foglalkoztatott járulékát a foglalkoztató vonja le és fizeti be.
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.  

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett [összege 8000 forint (napi 
270 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.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék nem fizetése esetén, 6 hónap elteltével érvény
telenítik a TAJ számot. A tartozás figyelésénél a július 1e után keletkezett tartozások 
számítanak. Amennyiben a tartozás megfizetésre kerül, a TAJ szám érvényességét 
visszaállítják, de az nem lesz visszamenőleges hatályú.
A TAJ szám érvénytelenítése esetén is ellátja az orvos a beteget, megkapja a gyógy
szert a gyógyszertárban, csak semmilyen támogatást nem kap meg, így mindent 
100%os áron meg kell térítenie.
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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 ● a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őster-
melő bevételének 4%-a után.

Az adó mértéke 15,5%, 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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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.
Ápolási díj azoknak a nagykorú személyeknek jár, akik súlyosan fogyatékos 
vagy tartósan beteg, gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolását látják el. 
Hozzátartozónak számít a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,  
a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint 
a testvér, továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. Összege 37 900 
Ft, mely a költségvetési törvény szerint emelkedik.
Emelt összegű ápolási díjra jogosult, aki súlyosan fogyatékos személy gondozását 
végzi, melynek havi bruttó összege 56 400 forint.
Kiemelt ápolási díjra jogosult, aki olyan személy gondozását végzi, akinek a reha-
bilitációs ellátása nem javasolt, önellátásra képtelen, vagy csak segítséggel képes, 
egészségkárosodása pedig jelentős, vagy olyan személy gondozását végzi, aki súlyos 
betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlék jár. 
A kiemelt ápolási díj havi bruttó összege 67 485 forint.
Gyermekek otthongondozási díja (gyod) a súlyos fogyatékosságából és tartós 
betegségéből fakadóan önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápoló szülőknek 
jár, amelynek összege bruttó 100 ezer forint. Azok a családok, amelyek több 
önellátásra képtelen gyermeket is nevelnek, másfélszeres összegű, tehát bruttó 
150 ezer forint gyod-ot kapnak. 

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 
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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 2021-ben a kötelező legkisebb 
havi munkabér 167 400 Ft, 7700 Ft napi és 963 Ft órabér, középiskolai végzettség, 
szakképzettség esetén a garantált bérminimum 219 000 Ft, 10070 Ft napi és 1259 
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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időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.
 ● a turisztikai idénymunka: kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási te-
vékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka (idegenvezetői tevé-
kenység, lovas szolgáltató tevékenység, szálláshely-szolgáltatási tevékenység, 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, utazásszervezői és utazás-
közvetítői tevékenység). Egy naptári éven belül százhúsz napig.

 ● az idénymunka: ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely idősza-
kához vagy időpontjához kötődik.

 ● az alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
 – összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
 – egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
 – egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesí-

tett, határozott időre szóló munkaviszony.
Alkalmi munkavállaló bére egyszerűsített foglakoztatás esetén: aktuális mini mál - 
bér 85 %-a, szakképzetteknél a garantált bérminimum 87 %-a. 
A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári 
napjára munkavállalónként

 – mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 – turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 – alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 – filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések:
 ● Alapbére elérheti a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.
 ● A kollektív szerződés hatálya rá nem terjed ki.
 ● Munkarendje kötetlen.
 ● Gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel.
 ● Munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén tizenkét havi távolléti 
díjnak megfelelő összegre jogosult.

 ● Egyes munkajogi szabályok nem vonatkoznak rá.
 ● Azonnali hatályú felmondás joga vele szemben az ennek alapjául szolgáló 
ok bekövetkeztétől számított három éven belül, bűncselekmény elkövetése 
esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolható.

A cselekvőképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkavi-
szonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.
A munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meg-
határozni. A rá vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes 
munkaköri feladatok ellátására. Munkavégzését folyamatosan és oly módon kell fel-
ügyelni, hogy az az egészséges és biztonságos munkafeltételek megtartását bizto- 
sítsa. Egyebekben a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony esetén a mun
kavállaló a következőkkel állhat munkaviszonyban: egy közalapítvánnyal, vala mint 
egy olyan gazdasági társasággal, amelyben az állam, helyi önkormányzat, a helyi 
önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi tár - 
sulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi 
személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy 
együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. 
A munkabér a törvényben megállapított összeg lehet.

Az egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatásán a részmunka-
idős, valamint olyan foglalkoztatást kell érteni, amely során a munkavégzés a foglal-
koztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszközzel 
történik.

A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás 
esetére a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg.  
A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási 
garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél százalékával.
E kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény 
ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe.

A részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény (részmunkaidő napi 
négy, heti 20 órás munkaidő)
A munkaadó a szociális hozzájárulási adóból részmunkaidős foglalkoztatási ked-
vezményt vehet igénybe, ha gyermekgondozási szabadságról visszatérő − terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segély-
ben részesült − munkavállaló munkakörét közvetlenül a visszatérését követően két, 
heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatásával tölti be.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás 
(Ösztöndíjas foglalkoztatott: aki 

 ● – a 30. életévét még nem töltötte be,
 ● – akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került 
kiadásra, és

 ● – munkaviszonyban nem áll;
Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony: a szakmai készségek megszerzése céljából 
munkatapasztalat-szerzés biztosítására létrejött jogviszony.)
Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt az ösztöndíjas foglalkoztatott a felsőfokú 
végz ettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, leg fel-
jebb egy évig terjedő határozott időre − írásbeli szerződéssel − létesíthet. A szer-
ződés csak közös megegyezéssel módosítható. Jognyilatkozatban vállalja, hogy 
tar tózkodik olyan magatartás tanúsításától, amely veszélyeztetheti a foglalkoztató 
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jogos gazdasági érdekeit, és a tevékenysége során tudomására jutó minősített adatot 
megőrzi.
A foglalkoztatási ösztöndíj mértéke havonta − teljes munkaidő esetén − nem lehet 
kevesebb a mindenkori legkisebb kötelező munkabérnél.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult: 
 akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,
aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült
aki rehabilitációs járadékban részesül.
A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott mun-
kaképességű személy foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási adót.

Álláskeresők ellátása

Álláskereső az a személy, aki alkalmi foglalkozatásnak minősülő jogviszony kivé-
telével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet nem folytat, az 
állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és őt az állami foglalkoztatási szerv 
álláskeresőként nyilvántartja. 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki:
 ● álláskereső,
 ● az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvanöt 
nap jogosultsági idővel rendelkezik,

 ● megváltozott munkaképességű személyek el lá tására nem jogosult, táppénzben 
nem részesül,

 ● munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 
szá mára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet fel-
ajánlani.

A munkahely akkor megfelelő, ha:
 ● egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
 ● a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben  
az állás keresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb –  
a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,

 ● a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – 
történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket 
nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében 
a két órát nem haladja meg,
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 ● 16. életévét betöltötte, és
 ● a munkaügyi központ által nyilvántartásba vett álláskereső vagy rehabilitációs  
ellátásban részesül.

A közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül.
A közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér 2018. január 1-jétől havibér 81 530 
forint, hetibér 18740 forint, napibér 3748 forint, a munkavezetőt megillető bér 89 
705 forint, a középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör 
betöltése esetén közfoglalkoztatási garantált bér 106 555 forint, munkavezető bére 
117 245 forint. 
A szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap, ha ennél rövidebb ideje fog-
lalkoztatott, a szabadság arányos része jár. Szabadsága (betegszabadsága) tartamá-
ra a közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér 70%-a illeti meg.
A közfoglalkoztatási bért is terhelik a következő levonások:

 ● személyi jövedelemadó (15%),
 ● társadalombiztosítási járulék (18,5%)

A közfoglalkoztatáshoz képzések kapcsolódnak. 
A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás ese-
tére a szociális hozzájárulási adóból részkedvezményt vehet igénybe. A részked-
vezmény egyenlő a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási ga-
rantált bér 130%-ának 13,5%-ával.
E kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény 
ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe.

A munkanélküli ellátások fedezete
A munkanélküli ellátások fedezetére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szolgál.
Az Alap bevétele:

 ● a Tb. jogszabály szerinti munkaerő-piaci járulék,
 ● a szociális hozzájárulási adónak a költségvetési törvényben meghatározott 
százaléka,

 ● a szakképzési hozzájárulás,
 ● a központi költségvetési támogatás,
 ● az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, uniós források bevoná-
sával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás vég-
rehajtása érdekében befolyó bevételek,

 ● uniós forrás terhére megvalósuló operatív program finanszírozására szolgáló 
előleg,
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