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A társadalombiztosítás 

fedezeti rendszerének 

2020. január 01-i 

változása
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Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

2020. január 01-től: havi 7.710 Ft, napi 257 forint
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kiegészítő tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozó

kiegészítő tevékenységet 
folytató társas vállalkozó 
után a társas vállalkozás

Szociális szövetkezet 
(tagi munkavégzés 

esetén)

A Tbj. 39. § (2) 
bekezdésében 

meghatározott személy

A nemzeti 

kockázatközösség

be tartozók után 

2020. 01. 01-jétől 

az állam havi 7.710 

forint egészségügyi 

szolgáltatási 

járulékot fizet



Minimálbér – garantált bérminimum

• Minimálbér összege 2020. január 01-től:

161.000 forint/hónap

5.366,66 forint/nap

• A garantált bérminimum 2020. január 01-től:

210.600 forint/hónap

7.020 forint/nap
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Örökbefogadói díj

• egészségbiztosítási ellátás

• jogosult: az a biztosított, 

– aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve

– ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött 

gyermekeket 

– örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, 

hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző 

két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a 

– gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően 

nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját 

háztartásában.

• ellátás folyósítása megalapozza az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogot
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Örökbefogadói díj

• Fizetés nélküli szabadság idején NEM szünetel a 

biztosítás, ha örökbefogadói díj kerül folyósításra

• Az egyéni- és társas vállalkozó a járulékfizetési alsó 

határ után nem köteles nyugdíjjárulékot, 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni 

arra az időtartamra, amely alatt örökbefogadói díjban 

részesül.

• Nem keletkezik szociális hozzájárulási adófizetési 

kötelezettség

• Biztosított mezőgazdasági őstermelő: saját szocho alap 

megállapításakor nem veszi számításba azt a napot, 

amikor örökbefogadói díjban részesült
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A társadalombiztosítás fedezeti rendszerének
2020. július 01-i változása

Új járulék törvény: 2019. évi CXXII. tv.

Átláthatóbb szabályozás, egységesítés

Adminisztrációs terhek csökkenése (4              1) 

Nyugdíj melletti keresőtevékenység esetén járulékfizetési kötelezettség 
eltörlése

Egyéni és társas vállalkozók: járulékcsökkentés

Családok támogatása 

Visszaélések megakadályozása (eü. szolg. jár., munkaviszony esetén a 
minimálbér 30 %-a utáni járulék kötelezettség)
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Új TBJ

• A járulékszabályok alapelvi szinten nem 

változnak.

• A járulékkötelezettséggel érintettek köre nem 

változik

• Változás a fogalomrendszerben

• Eljárási szabályok változása

11



Fogalmak

• Kiegészítő tevékenységet folytató személy: 
– a biztosítási kötelezettség alá eső 

jogviszonyban kereső tevékenységet folytató 

saját jogú nyugdíjas személy, 

– továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő 

személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak 

minősül, akkor is, ha a saját

jogú vagy a hozzátartozói 

nyugellátás folyósítása

szünetel.
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Fogalmak - JÁRULÉK
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Jelenlegi

természetbeni egészségbiztosítási 
járulék 

pénzbeli egészségbiztosítási
járulék

munkaerő-piaci járulék

nyugdíjjárulék

táppénz-hozzájárulás

egészségügyi szolgáltatási járulék

Új

társadalombiztosítási járulék

nyugdíjjárulék

egészségügyi szolgáltatási járulék

a megállapodás alapján fizetett 
nyugdíjjárulék és 

egészségbiztosítási járulék

táppénz-hozzájárulás



Biztosítottak

• Tételes felsorolás (6. §)

• A nyugdíjas kereső tevékenységet folytatók 

mentesülnek a biztosítási és a járulékfizetési 

kötelezettség alól:
– munkaviszony (már 2019.01.01-től)

– közalkalmazott

– megbízási jogviszony

– választott tisztségviselő

– …
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„6. § (1) E törvény alapján 

biztosított a kiegészítő 

tevékenységet folytató 

személynek nem minősülő:”



Járulékalapot képező jövedelem

• Jelenlegi szabályozás: fogalmak Tbj 4.§ k)
• Új szabályozás: külön § 27. §
• Tartalmi változások:

– az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó 
önálló és nem önálló tevékenységből származó 
bevételből az adóelőleg-alap számításnál 
figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói 
érdekképviseletet ellátó szervezet részére 
levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési 
munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett 
pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján 
fizetett ösztöndíj
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Borravaló – felszolgálási díj

SZJA
Járulék

2020. 06. 30-ig 2020. 07.01-től

Borravaló -

Felszolgáló 

fizethet 15%-os

nyugdíjjárulékot

-

Felszolgálási díj -

Foglalkoztató fizet 

15%-os 

nyugdíjjárulékot

Felszolgáló fizet 

18,5%-os

társadalombiztosí-

tási járulékot
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Járulékalapot képező jövedelem

ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak 

nem áll fenn adóztatási joga:

• az alapbér, de legalább a tárgyévet megelőző év 

július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal 

által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 

tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű 

bruttó átlagkereset, vagy

• a tevékenység ellenértékeként a tárgy 

hónapban megszerezett - munkaviszony 

esetében a tárgyhónapra elszámolt - jövedelem, 

ha az nem éri el a fenti pont szerinti összeget.
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Járulékalapot képező jövedelem

Munkaviszony esetén a járulékalap havonta legalább a 

minimálbér 30 százaléka (a továbbiakban: járulékfizetési alsó 

határ), azzal, hogy ha

• a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap 

közben keletkezik vagy szűnik meg,

• a biztosítási jogviszony a biztosítás szünetelése miatt a hónap 

egészében nem áll fenn, vagy

• az adott hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben 

részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása 

címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe,

a járulékfizetési alsó határ meghatározása során fenti naptári 

napokat figyelmen kívül kell hagyni. 

Amennyiben meghatározott körülmények a naptári hónap csak egy 

részében állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál 

egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul 

venni.
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Járulékalapot képező jövedelem

Az alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell 

alkalmazni a munkaviszonyban álló és
• gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási 

díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő 

ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban 

részesülők,

• a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó 

köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás 

keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó 

oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző 

intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá 

a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó 

felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 

keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében.
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Járulékfizetés szabályai – járulékmértékek

• a biztosított társadalombiztosítási járulékot fizet (18,5%),

• az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett 

személy, a központi költségvetés és a szociális szövetkezet 

egészségügyi szolgáltatási járulékot (7.710 Ft/hó),

• a 37. §-ban meghatározott ellátások után az ellátásban 

részesülő személy, a szociális szövetkezetben tagi 

munkavégzés keretében munkát végző tag, továbbá az 

álláskeresési támogatásban részesülő és az egyházi 

szolgálati viszonyban álló biztosított nyugdíjjárulékot 

(10%),

• a törvényben meghatározott személy szociális hozzájárulási 

adót fizet,

• a foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul. (táppénz 

1/3-a)

20



Befizetések elszámolása

A befizetett társadalombiztosítási járulékból az 

állami adóhatóság

• 54 százalékot nyugdíjjárulék címén a 

Nyugdíjbiztosítási Alapnak,

• 37,9 százalékot egészségbiztosítási járulék címén 

az Egészségbiztosítási Alapnak, 

• 8,1 százalékot munkaerőpiaci járulék címén a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak 

• naponta utal át

• Napi utalás
– nyugdíjjárulék: Nybiz. Alap

– egészségügyi szolgáltatási járulék: Egbizt. Alap
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Egyéni- és társas vállalkozók

• Járulékalap csökkentése és egységesítése a biztosított 

egyéni- és társas vállalkozók esetében

• A minimálbér definíciójában megmarad a legalább 

középfokú végzettséget vagy középfokú szakképesítést 

igénylő tevékenységek esetén a garantált bérminimum 

alkalmazása 

• A nem főállású vállalkozók járulékalapja nem változik, a 

fizetendő járulék mértéke 18,5%

• A vezető tisztségviselő társadalombiztosítási jogállására 

vonatkozó szabályok nem változnak

• Egyidejűleg több vállalkozásban tevékenységet 

végzőkre vonatkozó szabályozás nem változik

• A nyugdíjas vállalkozó mentesül a járulékfizetés alól
22



Társas vállalkozók

• A biztosított társas vállalkozó a 

társadalombiztosítási járulékot a társas 

vállalkozástól személyes közreműködésére 

tekintettel megszerzett járulékalapot képező 

jövedelem alapulvételével fizeti meg. 

• A társadalombiztosítási járulék alapja havonta 

legalább a minimálbér. (18,5%)

• A kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó 

nem köteles 10% nyugdíjjárulékot és 

egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

• Megállapítás, bevallás, megfizetés: 

tárgyhónapot követő hónap 12-e.
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Egyéni vállalkozók

• A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási 

járulékot:

• vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói 

kivét,

• átalányadózás esetén az átalányban megállapított 

jövedelem

után fizeti meg. 

• A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a 

minimálbér. (18,5%)

• A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó nem köteles 

10% nyugdíjjárulékot és egészségügyi szolgáltatási 

járulékot fizetni.

• Megállapítás, bevallás, megfizetés: tárgyhónapot követő 

hónap 12-e.
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Őstermelők

• A mezőgazdasági őstermelő - ideértve a
tevékenységét a tárgyévben kezdő
mezőgazdasági őstermelőt is - a minimálbér 92
százalékának megfelelő összeg után fizeti meg
a társadalombiztosítási járulékot.

• az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e
tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző
évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv.
szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó
bevételi értékhatárt, az őstermelői tevékenységből
származó, tárgyévet megelőző évi bevételének
15 százaléka után társadalombiztosítási
járulékot fizet.
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Őstermelők

• A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű 

társadalombiztosítási ellátások megszerzése 

érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal 

vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot 

magasabb összeg után fizeti meg. 

• A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap 

választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában 

nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnak.

• A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban 

megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra 

vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév 

bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő 

időszakra szól.
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés 

• Továbbra is az a belföldi természetes személy 

kötelezett az eü. szolg. járulékot fizetni, aki 

nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra 

egyéb jogcímen sem jogosult

• A természetes személy a bejelentkezését 

megelőzően megszakítás nélkül legalább egy 

éve bejelentett lakóhellyel,

illetve bejelentett szálláshellyel

rendelkezik Magyarország

területén.
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés időtartama 

• Kötelezettség kezdete az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási 

kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, vagy az 

egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcím miatti 

jogosultsági feltételek bekövetkezéséig tart

• Ha az előzőek szerint az egészségügyi szolgáltatási 

járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja nem 

állapítható meg, a fizetési kötelezettség kezdő időpontja 

nem lehet korábbi, mint az elévülési idő utolsó napja. 

• Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettség kezdő időpontjának meghatározása e 

törvény szerinti egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság hiánya miatt nem állapítható meg (így 

különösen az EGT-állampolgárok esetében), a belföldiség 

keletkezésének időpontja az irányadó
28



Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• Eljárás menete változik!

• Jelenleg: magánszemély bejelentkezése alapján

• Új szabályozás: NAV által lefolytatandó hivatalból 

induló eljárás 
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Biztosítási jogviszony 
megszűnése, eü. 

szolg-ra való 
jogosultság 

megszűnése

NEAK jelzés a NAV 
felé (folyamatos 

elektronikus 
adatátadás)

NAV tájékoztatja a 
magánszemélyt

8 napon belül



Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• A tájékoztatás tartalmazza a fizetési 

kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra 

vonatkozó szabályokat.

• Egyidejűleg előírásra kerül az  adóévi fizetési 

kötelezettség az adószámlán

• Befizetések nyilvántartása 
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• A természetes személy egészségügyi szolgáltatási 

járulék fizetése alapozza meg az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságát.

• Ha a természetes személy a fizetési kötelezettségét 

nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege 

meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék 

havi összegének háromszorosát:
– a TAJ szám egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 

vonatkozásában érvénytelen,

– az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem 

vehető igénybe, 

– kivéve akkor, ha a tartozás az egészségügyi 

szolgáltatás igénybevétele előtt visszamenőleg 

kiegyenlítésre kerül.
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Természetes 
személy nem 

fizeti az 
egészségügyi 
szolgáltatási 

járulékot

NAV a 
folyószámla 

adatok alapján a 
hátralékról szóló 
adatot átadja a 

NEAK-nak

NEAK a TAJ 
számot 

érvényteleníti

32



Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre nem 

kötelezett személy (így különösen az EGT más 

tagállamban biztosított személy) egészségügyi 

szolgáltatási járulék fizetés alapján vesz igénybe 

egészségügyi szolgáltatást, akkor a természetes 

személy köteles az egészségügyi szolgáltatás 

Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit 

megtéríteni. 

• A jogalap nélküli egészségügyi szolgáltatási járulék 

adószámlán előírt összegét az adóhatóság törli, az 

igénybe vett egészségügyi szolgáltatás értékét - az 

Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv 

azonnali adatszolgáltatása alapján - az egészségügyi 

szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló 

adószámlán kötelezettségként előírja.
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Eü. szolg. járulékfizetésére kötelezett 
személy biztosítási kötelezettséggel 

járó jogviszonyt létesít

Foglalkoztató bejelenti a NAV-
hoz

NAV értesíti a kötelezett 
személyt az eü. szolg. 

járulékfizetési kötelezettség 
megszűnéséről 

Az eü. szolg. járulékfizetési kötelezettség 
megszűnéséről elektronikus úton adatot szolgáltat 

az egészségbiztosítási szervnek
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Eü. szolg. 
járulékfizetésére 

kötelezett 
jogosulttá válik 
egészségügyi 
szolgáltatásra           

(új Tbj. 22. § a)-u))

Egészségbiztosítási 
szerv adatot szolgáltat 
a NAV-nak

NAV értesíti a kötelezett személyt az eü. 
szolg. járulékfizetési kötelezettség 

megszűnéséről 
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

NAV

Eü. szolg. 
járulékfizetésr

e kötelezett 
személy 

külföldön 
tartózkodik

Egészségbizto
sítási Alap 
kezeléséért 

felelős szerv 
értesítése (ha 

nem tőle 
származik az 
információ)

Járulékfizetési 
kötelezettség 
nyilvántartásb

a vétele, 
kötelezettség 

törlése 
(kötelezettség 
megszünéséne

k napjával)

Eü. szolg. 
járulékfizetésr

e kötelezett 
személy 

elhalálozik
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• Az állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges 

hatállyal törli a külföldön élő kötelezett személy 

járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt 

érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az 

egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
– huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül 

tartózkodik, és

– a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási 

rendszer hatálya alatt áll.

• Ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor a 

fenti foglalt időszak alatt, az ellátás összegét az adóhatóság 

- az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv 

azonnali adatszolgáltatása alapján - az egészségügyi 

szolgáltatási járulék nyilvántartására szolgáló adószámlán 

kötelezettségként előírja.
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

• A természetes személy számára továbbra is 

megmarad a rendszerbe történő bejelentkezés 

lehetősége arra az esetre, ha a NAV 

valamilyen okból nem írta elő részére az 

egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettséget (pl. a foglalkoztató nem 

jelentette be a biztosítási jogviszony végét)

• Ebben az esetben a természetes személy 

bejelentése alapján a NAV a kötelezettséget 

határozattal írja elő, a bejelentést követő 8  

napon belül. (jelenleg: T1011 nyomtatvány)
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Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés – Piros lámpás eljárás

39

• Egészségügyi szolgáltató TAJ-ellenőrzése

• Beteg nem jogosult az ellátásra

• Érintett személy eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási 
szervnél

• Egészségbiztosítási szerv ideiglenesen bejegyzi a term. személyt

• NAV tájékoztatása a jogviszony tisztázása érdekében

• A NAV összeveti a tájékoztatásban szereplő adatokat a rendelkezésére 
álló adatokkal

• Szükség esetén felszólítja a tsz-t az egészségügyi ellátása 
jogosultságának igazolására

• Ha a tsz. nem igazolja a jogosultságát, a kötelezettséget előírja

• NAV tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet.



Az elévülési idő figyelmen kívül hagyása

Az Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül 
hagyására nyugdíj-megállapítási eljárás során akkor van 
lehetőség, ha
1. a természetes személy biztosításának nem kellett 

volna fennállnia és ő vagy foglalkoztatója eleget tett 
társadalombiztosítási kötelezettségének és 
járulékfizetés történt,

2. ha a természetes személy biztosított volt, és ő vagy 
foglalkoztatója járulékmegállapítási, -fizetési
kötelezettségének eleget tett, de bevallási 
kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesítette,

3. ha a hatóság határozatban helytelenül állapította meg 
az alkalmazandó jogot, és a természetes személynek 
belföldön kellett volna a biztosítottnak lennie és 
társadalombiztosítási kötelezettségeit teljesítenie
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Az elévülési idő figyelmen kívül hagyása

Az Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül 

hagyásával a természetes személynek lehetősége van 

arra, hogy

• az 1. pont szerinti esetben a befizetett járulékokat 

visszaigényelje,

• a 2. pont szerinti esetben a bevallási kötelezettségét 

utólagosan pótolja,

• A 3. pont szerinti esetben biztosítotti bejelentésének 

és társadalombiztosítási (különösen a járulékfizetési 

és -bevallási) kötelezettségeinek eleget tegyen.

Az eljárás a nyugdíj megállapításért felelős szervnél vagy 

az állami adó- és vámhatóságnál kérelemre indul.
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Átmeneti szabályok

• A jelenlegi Tbj. 2020. június 30-án hatályos 

rendelkezéseit kell alkalmazni a 2020. július 10-éig 

megszerzett és 2020. június havi járulékalapot képező 

olyan jövedelemre, amelyet a 2020. június hónapra 

vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

• Ha a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. 

június 30-át követően kerül sor, és annak kezdő 

napja 2020. július 1-jét megelőző nap, a biztosítási 

jogviszony
– 2020. július 1-je előtti napjaira a jelenlegi Tbj. 

rendelkezéseit kell alkalmazni,

– 2020. június 30-át követő napjaira az új törvény 

szabályait kell alkalmazni, és e törvény szerint kell 

teljesíteni a társadalombiztosítási kötelezettséget.
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Szociális hozzájárulási adó (2019. 07.01.)
Mezőgazdasági őstermelő
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Adófizetési-
és bevallási 
szabályok 
változása

Szocho tv. 7.§ az 
irányadó

ÉVES 
adómegállapítási

kötelezettség

Negyedévente 
meghatározott 
személyi kör 
tekintetében 

szocho előleg 
fizetési 

kötelezettség



Szociális hozzájárulási adó
Mezőgazdasági őstermelő

• A szociális hozzájárulási adót év közben az 58-

as bevalláson nem kell szerepeltetni!

• A Szocho tv. 7.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

őstermelő a minimálbér vagy a magasabb 

összegű Tb. ellátások megszerzése érdekében 

vállalt összeg alapján negyedévente 

adóelőleget állapít meg, amit a negyedévet 

követő hónap 12-ig kell megfizetni.

• Az adómérték 2019. évre 17,5%!
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A kistermelőnek nem minősülő és a tevékenységét 
kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő

Az évente terhelő adó alapja:

• A tárgyévi összevont adóalapba tartozó 

jövedelme, de legalább a minimálbér vagy, a 

Tbj. 30/A. § (3) bekezdése szerinti. 

• A magasabb összegű társadalombiztosítási 

ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg 

adóévre megállapított 

összege.

• Előlegfizetési 

kötelezettség!
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Biztosított mezőgazdasági kistermelő

• Akinek az e tevékenységéből származó tárgyévet megelőző 

évben (2018) elért bevétele nem haladja meg a Szja tv. 

szerinti mg. kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt

• Az évente terhelő adó alapja:
– Tbj. 30/A § (3) bekezdés szerint, a magasabb összegű Tb. 

ellátások megszerzése érdekében vállalt összege

– HA nem választotta a magasabb összeget:
A tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem

Az átalányadózó mg. kistermelő által e tevékenysége alapján 

szerzett tárgyévi jövedelmének 75%-a

A tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot 

benyújtó őstermelő tárgyévi bevételének 4 százaléka, 

csökkentve a tárgyévi Tbj szerinti járulékalapját képező 

összeggel.

• Előlegfizetési kötelezettség!
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A biztosítottnak nem minősülő
mezőgazdasági kistermelő

• Év közben nem fizet szociális hozzájárulási 

adót!

• Az évente őt terhelő adó alapja:
– A tárgyévi összevont adóalapba tartozó 

jövedelem

– Az átalányadózó mg. kistermelő által e 

tevékenysége alapján szerzett tárgyévi 

jövedelmének 75%-a

– A tételes költségelszámolást választó, 

nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő 

tárgyévi bevételének 4 százaléka.
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A szakképzési 

hozzájárulás 

változásai

2020-2021
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A szakképzési hozzájárulás 2020. évi változásai

• A szakképzési hozzájárulás teljesítésére vonatkozó

jogszabályi előírások 2020. január 01-vel NEM

változnak.

• A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.

törvényben hatályon kívül helyezték a képzés,

valamint a képzési rendszer fejlesztésének

támogatására vonatkozó előírásokat (III. fejezet, 12-

21. §)
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

• A szakképzési hozzájárulás célja a szakképzés 

és az Nftv. szerinti duális képzés támogatása.

• Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

a gazdálkodó szervezet (PTK), ha belföldön

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel

rendelkezik vagy üzletvezetésének helye 

belföld.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

• Nem terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési 

kötelezettség:
– a költségvetési szervet,

– a civil szervezetet,

– az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,

– a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, 

az iskolaszövetkezetet és a közérdekű 

nyugdíjas szövetkezetet,

– a víziközmű-társulatot,

– a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak 

kötelező foglalkoztatására létrehozott 

gazdálkodó szervezetet,
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai
• Nem terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség:

– az egészségügyi szolgáltatót - feltéve, hogy az egészségbiztosítási 

szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik 

– a részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott 

egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt 

terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,

– az egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide 

nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális 

hozzájárulási adó alapját,

– az egyéni cég, a végrehajtó iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az 

ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda tevékenységében 

személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási adó 

alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt 

terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

– a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a kedvezményezett 

tevékenység ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális 

hozzájárulási adó alapja után.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai
A szakképzési hozzájárulás alapja
• a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő

szociális hozzájárulási adó alapja.

• A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapításához

– a Számv. tv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak 

az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a Számv. tv. 

szerint megállapított éves árbevétele és az 

egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,

– az előző pont hatálya alá nem tartozó szakképzési 

hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális 

hozzájárulási adó alapját az éves

bevétele és az egészségbiztosítási 

szervtől származó bevétele

arányában,

kell megosztania.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

A szakképzési hozzájárulás alapja

• A szakképzési hozzájárulás alapjának 

megállapításához

– a közhasznú nonprofit gazdasági 

társaságnak az őt terhelő szociális 

hozzájárulási adó alapját a Számv. tv. 

szerint megállapított éves árbevételéből a 

kedvezményezett tevékenysége és a 

vállalkozási tevékenysége árbevétele 

arányában

kell megosztania.
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Bruttó kötelezettség, kötelezettség csökkentő tételek, nettó kötelezettség

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (SZHJ) SZÁMÍTOTT ALAPJA

SZHJ MÉRTÉKE = BRUTTÓ KÖTELEZETTSÉG

KÖTELEZETTSÉG CSÖKKENTŐ TÉTELEK:

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vehető csökkentő tétel

Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel

Oktatói kiegészítő csökkentő tétel

Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel

Beruházási kiegészítő csökkentő tétel

Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe vehető csökkentő tétel

= SZHJ NETTÓ KÖTLEZETTSÉG
55
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Bruttó kötelezettség, kötelezettség csökkentő tételek, nettó kötelezettség

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (SZHJ) ALAPJA

SZHJ MÉRTÉKE = BRUTTÓ KÖTELEZETTSÉG

KÖTELEZETTSÉG CSÖKKENTŐ TÉTELEK:

Tanulói, felnőttképzési jogviszonyra vonatkozó csökkentő tétel

Hallgatók után érvényesíthető csökkentő tétel

Eredményes szakképzési munkaszerződés esetén 
érvényesíthető csökkentő tétel

= SZHJ NETTÓ KÖTLEZETTSÉG
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

A szakképzési hozzájárulás mértéke

• A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési 

hozzájárulás alapjának másfél százaléka (bruttó 

kötelezettség).

• A bruttó kötelezettség csökkenthető

– a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző 

intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve 

felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő 

személyenként a szakirányú oktatás arányosított 

önköltsége alapján az egynapi mérték és - a szakképző 

intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév 

munkanapjai számának szorzataként,
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

A szakképzési hozzájárulás mértéke
• A bruttó kötelezettség csökkenthető

– hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés 

arányosított alapnormatívája alapján az egynapi 

mérték és az adóévben ténylegesen teljesített 

képzési napok számának szorzataként számított 

összegével. 

• az önköltség és az alapnormatíva mértékét a 

központi költségvetésről szóló törvény, az 

önköltség szakmánként alkalmazandó és az 

alapnormatíva képzési területenként 

alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány 

rendeletben határozza meg.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

• A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési 

munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett 

adókedvezmény húsz százalékának megfelelő 

összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy sikeres szakmai vizsgát tett.

• Az adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra 

kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a 

képzésben részt vevő személlyel szakképzési 

munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói 

munkaszerződést kötött. 

• A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény 

adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

A szakképzési hozzájárulás megállapítása, 

bevallása és megfizetése

• A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

– a naptári évre maga állapítja meg, 

– elektronikus úton vallja be és fizeti meg az adóévet 

követő év január hónap tizenkettedik napjáig az 

állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza.

– nem kell adóbevallást benyújtani, ha a szakképzési 

hozzájárulásra kötelezettnek nem keletkezik 

szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 

vagy adókedvezményt nem érvényesít.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása 

és megfizetése

• Előlegfizetési kötelezettség:

– az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség azzal, hogy 

a tanulói, felnőttképzési, illetve hallgatói jogviszonyban állók 

utáni  adókedvezmény az előleg befizetésénél figyelembe 

vehető és visszaigényelhető. 

– az előleget havonta a szakképzési hozzájárulásra kötelezett 

maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a 

tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig az állami 

adóhatóság által vezetett számlára, illetve igényli vissza. 

– A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség 

különbözetét az adóévet követő év január hónap tizenkettedik 

napjáig kell befizetni, illetve visszaigényelni.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai

• A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 

visszaigényelhető összeg kiutalását vagy 

átvezetését legkorábban a bevallás 

esedékességének napjától kezdeményezheti. 

• Az állami adóhatóság a visszaigénylés 

tekintetében az adóigazgatási rendtartásról 

szóló törvény és az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint jár el.
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A szakképzési hozzájárulás 2021. évi változásai
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 2011. évi CLV. törvény 

2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, 
megállapítani és bevallani. 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett e törvény szerinti 
szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét 2021. január 1-jétől teljesíti 

akként, hogy

a szakképzési 
munkaszerződéssel szakirányú 
oktatásban részt vevő tanuló, 
képzésben részt vevő személy 
esetében a szakmához 
kapcsolódóan a Kormány 
rendeletében meghatározott 
súlyszorzót kell alkalmazni

a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben 
részt vevő tanuló esetében:

- a régi Szkt. szerinti Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, 
illetve részszakképesítéshez kapcsolódóan a 
Kormány rendeletében meghatározott 
súlyszorzót kell alkalmazni, 

- a 104-108. § alkalmazásában szakirányú 
oktatás alatt a régi Szkt. szerinti gyakorlati 
képzést, szakma alatt régi Szkt. szerinti 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
szakképesítést, részszakképesítést, 
szakképzési munkaszerződés alatt a régi 
Szkt. szerinti tanulószerződést kell érteni.
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Szakképzési munkaszerződés

A szakirányú oktatás

• a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási 

éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy

• a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt 

teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll.
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Szakképzési munkaszerződés

a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális 
képzőhely között munkaviszony jön létre

a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel a 
szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a 
szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra 
köthető.

tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg 
csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet

módosítását és felmondását írásba kell foglalni

tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják
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Szakképzési munkaszerződés

Szakképzési munkaszerződésre, ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik, az Mt.-nek a munkaszerződésre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 

munkáltató alatt a 
duális képzőhelyet, 
munkavállaló alatt a 

tanulót, illetve a 
képzésben részt vevő 

személyt kell érteni

szakképzési 
munkaszerződés 

alanya 
munkavállalóként a 
tizenötödik életévét 

betöltött tanuló is lehet

ha a duális képzőhely 
a szakirányú 
oktatásához 

közreműködőt vesz 
igénybe, a 

munkáltatónál történő 
foglalkoztatás nem 
minősül munkaerő-

kölcsönzésnek, arra a 
munkaszerződéstől 
eltérő foglalkoztatás 

Mt.-ben meghatározott 
szabályait kell 

alkalmazni
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Szakképzési munkaszerződés

Munkaidő

időtartama a napi nyolc órát, 
ha a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő 
személy fiatal munkavállaló, 

a napi hét órát nem 
haladhatja meg

legfeljebb kéthetes 
munkaidőkeretet lehet 

elrendelni

rendkívüli munkaidő nem 
rendelhető el

Szabadság

a tizennyolcadik életévének 
betöltése évének utolsó 

napjáig évente negyvenöt 
munkanap, ezt követően 

évente harminc munkanap 

nyári szünetben legalább 
tizenöt munkanap 

szabadságot a tanuló, 
illetve a képzésben részt 
vevő személy kérésének 

megfelelő időpontban 
egybefüggően kell kiadni

Munkabér

a végzett munkáért havonta 
közvetlenül nyújtott pénzbeli 

juttatásként a Kormány 
rendeletében meghatározott 

mértékű munkabérre 
jogosult

a munkabért a fizetési 
számlára utólag, a tárgyhót 

követő hónap tizedik
napjáig történő átutalással 

kell teljesíteni
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Szakképzési munkaszerződés

Megszűnése

a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési 
jogviszony megszűnésétől számított 
harmincadik napon, ha a tanuló, illetve a 
képzésben részt vevő személy tanulmányait 
más szakképző intézményben nem folytatja

a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának 
utolsó napján

a duális képzőhely jogutód nélküli 
megszűnése napján

a szakirányú oktatásban való részvételtől 
eltiltó határozat véglegessé válásának napján, 
azonnali végrehajtás elrendelése esetén a 
határozat közlésének napján

a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy halála napján

Megszüntetése

közös megegyezéssel a közös 
megegyezésben megjelölt nappal

felmondással a felmondás közlésétől 
számított tizenötödik nappal

azonnali hatályú felmondással az azonnali 
hatályú felmondás közlésének napjával
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Szakképzési munkaszerződés

Társadalombiztosítás:

• A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a 

szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a 

társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság 

szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott 

biztosítottnak minősül, 

• a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító 

szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező 

jövedelemnek számít
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Szakképzési munkaszerződés

Szociális hozzájárulási adó

A kötelezett mentesül az adófizetési kötelezettség alól:

• a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 86. § (1) 

bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés,

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói 

munkaszerződés

alapján létrejött jogviszonyra tekintettel
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Szakképzési munkaszerződés

Személyi jövedelemadó
Adómentes bevételek:
• a szakképző intézményben a tanulónak, illetve a 

képzésben részt vevő magánszemélynek a 
szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott 
mértékben kifizetett
– ösztöndíj, 
– az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan nyújtott 

egyszeri pályakezdési juttatás,
– a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre 

tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás,
– a szakképzési munkaszerződés alapján a duális 

képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő 
magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján 
meghatározott mértékben kifizetett munkabér és a 
minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és 
nem pénzbeli juttatás;
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Átmeneti szabályok!!!

A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói

jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető,

illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében a nemzeti

köznevelésről szóló törvény, a Szakképzési törvény és az Szht. és más jogszabály

az Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni

(kivéve: szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyam és szakközépiskola előkészítő

évfolyam)

a) a tanuló tanulmányai befejezésére,

b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,

c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, 

valamint

d) a tanuló juttatásaira.

A fentiek alapján mind a személyi jövedelemadó, mind a

járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 2019.

december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni a már

fennálló jogviszonyokra (pl: tanulószerződés), az új szabályokat

pedig először az újonnan elindított képzések vonatkozásában

kell alkalmazni.
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Kata 

• A kisadózó után fizetendő tételes adó alóli 

mentességet megalapozó körülmények 

kiegészülnek az örökbefogadói díjjal

• Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes 

adót azon hónapokra, melyek egészében a 

kisadózó örökbefogadói díjban részesül. (Katv. 

8. § (9) a))
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Kata

• A szociális hozzájárulási adó 2019. évi évközi 

csökkentésével összefüggésben módosításra került a 

kisadózók ellátási alapja, mivel a tételes közterhen belül 

a szociális hozzájárulási adórész csökkent, így az 

egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekedett, 

ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget 

szükséges figyelembe venni.

• ellátások számításának alapja havi 98.100 Ft 

(korábban: 94.400 Ft), 

• magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 

164.000 Ft (korábban 158.400 Ft).

• Hatályos 2019. 07. 01-től.
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Köszönöm a figyelmet!


