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Minimálbér és garantált bérminimum kimutatás 

2018-2019. 

Minimálbér 

változás  

2019. 01.01-től 

Minimálbér 

2018. 

138.000,- 

Minimálbér 

2019. 

149.000,- 

Garantált bérm. 

2018. 

180.500,- 

Garantált bérm. 

2019. 

195.000,- 

Bérből levont 

járulékok 
46.230,- 49.915,- 60.468,- 65.325,- 

NETTÓ 

munkabér:  
91.770,- 99.085,- 120.032,- 129.675,- 

     

Munkáltatót 

terhelő járulékok 
    

Szociális 

hozzájárulási adó 

2019-ben : (19,5 % ) 

26.910,- 29.055,- 35.198,- 38.025,- 

Szakképzési 

hozzájárulás 

( 1,5 % ) 

2.070,- 2.235,- 2.708,- 2.925,- 

Összes 

munkáltatót 

terhelő járulék : 

28.980,- 31.290,- 37.906,- 40.950,- 

     

Összes fizetendő 

munkáltatónként: 
166.980,- 180.290,- 218.406,- 235.950,- 

 

 Minimálbér 2019. 
Garantált bérminimum 

2019. 

Hetibér  34.260 Ft/hét 44.830 Ft/hét 

Napibér  6.860 Ft/nap  8.970 Ft/nap 

Órabér  857 Ft/óra  1.121 Ft/óra 

 

Jogszabály-változások 
 Megszűnt az egészségügyi hozzájárulás (EHO), beépült a szociális hozzájárulási 

adóba (SZOCHO). 

 A külön adózó jövedelmekből az eho helyett szochot kell levonni a 

magánszemélytől, melynek felső határa a minimálbér (149 000 Ft) 24-szerese.  

 Az új biztosítási jogviszony bejelentésekor a NAV felé már nem kell szerepeltetni 

az iskolai végzettség adatait.  

 A SZÉP-kártya maradt az egyetlen béren kívüli juttatás, a korábban egyes 

meghatározott juttatások többsége (pl. iskolakezdési támogatás, Erzsébet-utalvány) 

összevonandó jövedelemként adózik. 

 A kisvállalati adóalany a juttatások után szociális hozzájárulási adó helyett 

kisvállalati adót fizet. 

 A béren kívüli juttatás adóalapja a juttatás összege, az egyes meghatározott 

juttatások adóalapja a juttatás 1,18-szorosa. 

 Nyugdíjas alkalmazott béréből kizárólag 15% SZJA-t kell vonni. 
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 Egészségügyi szolgáltatási járulék 7.500 Ft/hóra (250 Ft/napra) emelkedett. 

 Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek 

nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást 

benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem 

haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév 

első napján hatályos: 

a)  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy  

b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált 

bérminimum 87százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott 

összege 130 százalékának szorzatát (e szorzat a: mentesített keretösszeg): 

 

2019. január 1-jétől 6 860 forint (130 százaléka 8 918 forint), valamint a legalább 

középfokú iskolai végzettséget illetve középfokú szakképzettséget igénylő 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén 8 970 forint (130 százaléka           

11 661 forint). 

 

 Az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetésének szabályai nem változnak.  

A garantált bérminimum után fizetendő adóteher 110.782 Ft-ról 119.682 Ft-ra 

emelkedik. 

 

Családi kedvezmény 2019 

 

A két eltartott után igénybe vehető családi kedvezmény összege kedvezményezett 

eltartottanként 2.500 Ft-tal emelkedett. Az egy, valamint a három vagy több eltartott utáni 

családi kedvezmény összege nem változott. 

Eltartott 2018 - alap 2018 - adó 2019 - alap 2019 - adó 

egy 66.670 Ft/fő/hó 10.000 Ft/fő/hó 66.670 Ft/fő/hó 10.000 Ft/fő/hó 

kettő 116.670Ft/fő/hó 17.500 Ft/fő/hó 133.330Ft/fő/hó 20.000 Ft/fő/hó 

három vagy több 220.000Ft/fő/hó 33.000 Ft/fő/hó 220.000Ft/fő/hó 33.000 Ft/fő/hó 
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2019 
Adó mértéke Maximum adható  Fizetendő adó 

Kizárólagosan sport belépőkre az adóévben legfeljebb - a 
2 juttatási körben külön-

külön - a minimálbért meg 
nem haladó értékben 

adómentes 

 

Kulturális szolgáltatásra   

0%   0 Ft 

Óvodai, bölcsődei ellátás A költségek mértékéig  
adómentes  

0%   0 Ft 

      

      

Béren kívüli juttatások (maximum 450 000 Ft-ig+időarányosság elve) 
      

      

Széchenyi pihenőkártyakártya (szálláshely) 225 000 Ft/év   

SZJA+SZOCHO => 15%+19,5% =34,5%   77 625 Ft 

Széchenyi pihenőkártyakártya (vendéglátás) 150 000 Ft/év   

SZJA+SZOCHO => 15%+19,5% =34,5%   51 750 Ft 

Széchenyi pihenőkártyakártya (szabadidő) 75 000 Ft/év   

SZJA+SZOCHO => 15%+19,5% =34,5%   25 875 Ft 

Szép Kártya alszámláinak meghatározott 
értékhatárait meghaladó juttatás 

Egyes meghatározott 
juttatásként adóznak 

SZJA+SZOCHO 118%=> 
15%+19,5% =40,71% 

Évi 450.000Ft feletti Szép kártya juttatás     

Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások 

Értékhatártól függetlenül 

      

      

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 
törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra - 
kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra - 
befizetett összeg     

SZJA+SZOCHO 118%=> 15%+19,5% =40,71%     

Magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel 
(étkezés, szállás)     

SZJA+SZOCHO 118%=> 15%+19,5% =40,71%     

Cégtelefon használat     

SZJA+SZOCHO 118%=> 15%+19,5% =40,71%     

Reprezentáció, üzleti ajándék, vendéglátás     

SZJA+SZOCHO 118%=> 15%+19,5% =40,71%     

Csekély értékű ajándék 14 900 Ft/év 

Felette Munkabérként 
adózik. 

SZJA+SZOCHO 118%=> 15%+19,5% =40,71% minimálbér 1*10%   
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