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 – a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt 
rendkívüli munkaidőben,

 – a munkaidőkereten vagy
 – az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén.

A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), munkaszüneti 
napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék 
bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihe-
nőnapot (heti pihenőidőt) biztosít. Készenlét esetén húsz, ügyelet esetén negyven 
százalék, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, ötven százalék bérpótlék jár.
A felek a meghatározott bérpótlékot is magában foglaló alapbérben is megálla-
podhatnak a munkaszerződésben:

 ● bérpótlék helyett,
 ● készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot ma-
gában foglaló havi átalányban.

Díjazás munkavégzés hiányában

A munkavállalót:
 ● ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének 
a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget 
(állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve –, 
alapbér illeti meg;

 ● ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a 
munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megálla-
podásuk szerint illeti meg díjazás;

 ● 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 
fizetését 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-ban a kötelező legkisebb havi 
munkabér 167 400 Ft, 7700 Ft napi és 963 Ft órabér, középiskolai végzettség, !
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szakképzettség esetén a garantált bérminimum 219 000 Ft, 10070 Ft napi és  
1259 Ft órabér.
Kötelező legkisebb munkabér: a kormány által kormányrendeletben meghatá
rozott legkisebb munkabér összege, amit a munkáltató köteles fizetni az alkalma
zottja részére 8 órás munkaidőre.
Garantált bérminimum: a kormány által kormányrendeletben meghatározott 
legkisebb munkabér összege, amely kizárólag a minimum középfokú képzettség
hez kötött munkakör betöltése esetén kötelező. Ez azonban nem a munkavállaló 
legmagasabb iskolai végzettségétől függ, hanem attól, hogy az általa betöltött 
munkakör milyen végzettséget és szakképzettséget igényel. 
Ha alacsonyabb bérben állapodnak meg, az semmis.
A munkabért – eltérő rendelkezés 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, amelynek olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámo
lás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.
A bért a következő adók és járulékok terhelik:

 ● személyi jövedelemadó (15%),
 ● tb járulék (18,5%).

A munkáltató ezen kívül szociális hozzájárulási adót fizet a bér után, amelynek 
mértéke 15,5%, és 1,5% szakképzési hozzájárulást. 
Példa a munkavállaló és a munkáltató által fizetett adókra, járulékokra: 
Egy alkalmazott fizetése (bruttó bére) 170 000 Ft. Kinek milyen fizetési köte
lezettsége van?
Az alkalmazott (munkavállaló) a 170 000 Ftos fizetéséből 18,5% tb járulékot   
(31 450 Ft) fizet. Ezen kívül 15% (25 500 Ft) személyi jövedelemadót kell 
fizetnie. Mindezt a munkáltatója vonja le a béréből és fizeti be a NAV, Nemzeti 
Adó és Vámhivatal számára.
A munkáltató 17,5% (29 750 Ft) szociális hozzájárulási adót és 1,5% (2550 Ft) 
szakképzési hozzájárulást fizet a munkáltató bére után ugyancsak a NAVnak. 
A társadalombiztosítási ellátás egészségbiztosítási és nyugdísjbiztosítási ellá
tásból áll.
Az egészségbiztosítási ellátás lehet:

 ● egészségügyi szolgáltatás (természetbeni ellátás),
 ● pénzbeli ellátás: táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, egyéb térítések,

!

!

!

!

!
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A távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen 
folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástech-
nikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. 
Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.
Bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, 
amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák 
meg. Munkaszerződésben írják elő a munkavállaló által végzett tevékenységet,  
a munkavégzés helyét, a költségtérítés módját és mértékét.
Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 
is létesíthető, kivéve, ha a felek között munkaviszony áll fenn. Ilyen lehet pl.:

 ● a mezőgazdasági idénymunka: a határozott időre szóló munkaviszony időtar
tama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot;

 ● a turisztikai idénymunka: kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevé  
kenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka (idegenvezetői tevé
kenység, lovas szolgáltató tevékenység, szálláshelyszolgáltatási tevékenység, 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, utazásszervezői és uta zás
közvetítői tevékenység. Egy naptári éven belül legfeljebb százhúsz nap;

 ● 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 léte

sített, határozott időre szóló munkaviszony.
Alkalmi munkavállaló bére egyszerűsített foglakoztatás esetén: aktuális minimál
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 1000 forint,
 ● filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

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  
meghatározni. A rá vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a rész  
 letes munkaköri feladatok ellátására. Munkavégzését folyamatosan és oly módon 
kell felügyelni, hogy az az egészséges és biztonságos munkafeltételek megtartását  
biztosítsa. Egyebekben a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkal mazni.

!
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Munkaadók részére nyújtható támogatások

A támogatások a következő területekre terjedhetnek ki:
 ● közfoglalkoztatás támogatása,
 ● foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, 
 ● szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szer
zésének támogatása, 

 ● helyközi utazástámogatás, 
 ● csoportos személyszállítás támogatása, 
 ● munkahelymegőrzés támogatása, 
 ● megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoz tatá
sának segítése.

Az általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatásán a részmunkaidős, 
valamint olyan foglalkoztatást kell érteni, amely során a munkavégzés a foglal
koz tató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai esz
közzel 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 közfog
lalkoztatási 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 napi négy, ill. heti 
20 órás munkaidő.
A munkaadó a szociális hozzájárulási adó ból részmunkaidős foglalkoztatási ked
vezményt vehet igénybe, ha gyermek gon dozási szabadságról visszatérő – cse
cse  mőgondozási, gyermekgondozási díj ban vagy gyermekgondozási segélyben 
része sült – munkavállaló munkakörét köz vet lenül a visszatérését követően két, 
heti 2020 órás részmunkaidős foglalkoztatásával tölti be.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás

Ösztöndíjas foglalkoztatottnak számít az, 
 ● aki a 30. életévét még nem töltötte be,
 ● aki a diplomájáta jogviszony létesítését megelőző két éven belül szerezte 

meg, és munkaviszonyban nem áll.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a szakmai készsé
gek megszerzése, vala mint munkatapasztalatszerzés cél
já  ból létrejött jogviszony.

!
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Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt az ösztöndíjas foglalkoztatott a felsőfokú 
végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, 
legfeljebb egy évig terjedő határozott időre – írásbeli szerződéssel – létesíthet.  
A szerződés csak közös megegyezéssel módosítható.  Jognyilatkozatban vállalja, 
hogy tartózkodik olyan magatartás tanúsításától, amely veszélyeztetheti a fog
lal koztató 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 mun
kabérnél.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű 
személy jogosult: 

 ● akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít
ható,

 ● aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
 ● aki 2011. december 31én 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 foglalkoztatásnak minősülő jogviszony 
kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet nem folytat, 
állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és őt az állami foglalkoztatási 
szerv álláskeresőként nyilvántartja. 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki:
 ● álláskereső,
 ● az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszáz
hatvanöt nap jogosultsági idővel ren delkezik;

 ● megváltozott munkaképességű sze mé  lyek ellátására nem jogosult, táp
pénzben nem részesül,

 ● munkát akar vállalni, de önálló állás keresése 
nem vezetett eredményre, és számára az ille
tékes munkaügyi köz pont sem tud megfelelő 
mun kahelyet felajánlani.
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A munkahely akkor megfelelő, ha:
 ● egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
 ● a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben  
az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacso
nyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,

 ● a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – 
történő oda és visszautazás ideje a három órát, ill. tíz éven aluli gyermeket 
nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében 
a két órát nem haladja meg,

 ● az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.
Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresővé válást megelőző négy naptári 
negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap havi átlagos összegének alapulvételé
vel kell kiszámítani. Ha több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy vállalkozói 
tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munka
adónál, illetőleg a vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével 
kell kiszámítani. Négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számí
tásának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap 
havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs 
az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának 
alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130%a.
A járadék összege a folyósítás első szakaszában a járadékalap 60%a, de legfel
jebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér.
Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (folyósítási idő) annak az idő   
tartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az állás
keresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási 
jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet foly
tatott, feltéve, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének 
eleget tett.
Az álláskeresési járadék folyósítási idejének kiszámítása során tíz nap jogosultsági 
idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. A folyósítási idő leghosszabb 
időtartama 90 nap.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg, ha 

 ● a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési járadékban 
részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette, valamint

 ● az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven be
lül betöltötte a meghatározott életkort, és

 ● rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
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 ● korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti élet
járadékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 
kötelező legkisebb munkabér 40%a.
Az álláskereső részére költségtérítés jár a hivatalos ügyintézéssel, a munkahely
kereséssel kapcsolatos (lakóhelyétől a munkaügyi központhoz történő oda és 
visszautazás, valamint a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás
egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás) indokolt utazási 
költség összegéig.
A jogalap nélkül felvett ellátást vissza kell fizetni.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás a munkaviszony speciá
lis formája. Támogatott foglalkoztatás, célja, 
hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza, 
ill. bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. 
A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek 
igénybe annak érdekében, hogy átmeneti mun
kalehetőséget biztosítsanak azok számára, 
akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig 
eredménytelen.
Közfoglalkoztató lehet önkormányzat, civil szer vezet, szociális szövetkezet.
A törvény meghatározza, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek közfoglal
koztatás keretében végezhetők.
Közfoglalkoztatott az lehet, aki:

 ● munkaviszonyt létesíthet,
 ● 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 1jétől a havibér  
81 500 forint, középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör 
betöltése esetén 106 555 forint, a 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) tartamára 
a közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér 70%a illeti meg.
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A közfoglalkoztatási bért a következő adók, járulékok terhelik:
 ● személyi jövedelemadó (15%),
 ● Társadalombiztosítási járulék (18,5%).

A közfoglalkoztatáshoz képzések kapcsolódnak.

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

 ● a szociális hozzájárulási adónak a költségvetési törvényben meghatározott 
százaléka,

 ● a szakképzési hozzájárulás,
 ● a központi költségvetési támogatás,
 ● az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, uniós források bevo
násával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás 
végrehajtása érdekében befolyó bevételek,

 ● uniós forrás terhére megvalósuló operatív program finanszírozására szol
gáló előleg,

 ● az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól társfinanszírozás címen 
befolyó bevétel,

 ● egyéb bevételek.
A munkanélküliség mértékét a munkanélküliségi ráta mutatja, amely a mun
kanélküliek és a munkaerőállomány százalékban kifejezett aránya.
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Hatályos jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanél-
küliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően 
munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas fog-
lalkoztatásról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátá-
sáról
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, vala
mint ezen ellátások fedezetéről
2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és tá mo   
gatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
347/2014. (XII. 29.) Kor mány rendelet a kötelező legkisebb bér…
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról….
170/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglal-
koztatási garantált bér megállapításáról
2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszá-
molásról

Könyvek

Hajós Ferenc–Eperjesi Zsuzsa: Jogi és vállalkozási ismeretek. Tankönyvmester 
Kiadó, 2013
Közgazdasági kislexikon. Kossuth Könyvkiadó, 1998
Magyar nagylexikon
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