
A 2010. évi  minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli 
juttatások adózása,  a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 
 
 

2010. évi fıbb változások  

Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és 

béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási 

járulék   

 

 

1.) Minimálbér, garantált szakmunkás bérminimum 

 2009. december 1-én született megállapodás az Országos Érdekegyeztetési 

Tanácsban a nettó keresetek reálértékének megırzésérıl és a 2010. évi 

minimálbérrıl, mely szerint: 

2010. január 1-tıl 73.500 Ft lesz a legkisebb munkabér 

2010. január 1-tıl a garantált szakmunkás bérminimum 89.500 Ft  

OÉT megállapodás 
 

2.) Változások a személyi jövedelemadózásban:  
 

2010. január 1-jétıl a jövedelemadó úgynevezett „számított alapja” (a 

szuperbruttó) lesz. Az összevont adóalapba tartozik minden önálló és nem önálló 

tevékenységbıl származó jövedelem, egyéb jövedelem, továbbá az adóalap-

növelı összeg.  

Az adóalap-növelı összeg a jövedelem után fizetett társadalombiztosítási járulék 

27 % mértéke (azaz a munkáltató által fizetett járulék), vagy biztosítási 

kötelezettség hiányában az ezen jövedelmeken meghatározott egészségügyi 

hozzájárulás (eho)  az adóalap-kiegészítés.  

Így a számított adóalap az összes jövedelem 1,27-tel történı megszorzásával jön 

létre.  

Az adóalap-növelı összeg alapjába nem számít bele az adóterhet nem viselı 

járandóságok (nyugdíj, családi pótlék, lakáscélú támogatás, nyugdíjban részesülı 

magánszemélyt megilletı baleseti járadék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési 

támogatás, nevelıszülıi díj, stb.) összege, ezeket változatlan összegben - az 

adóalap kiegészítéssel megnövelt összeghez - hozzáadva kell az összevont 

adóalapba beszámítani. (Szja tv. 29.§) 

http://users.atw.hu/abranyikronika/megallapodas_min_ber_2010.PDF


 

 

3.) Az adó mértéke 2010. január 1-tıl  

Összevont adóalap összege adókulcs 

0 – 5 000 000 Ft 17% 

5 000 001 Ft-felett 32% + 850 000 Ft 

 

Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és az arra megállapított 

adóalap-kiegészítés együttes összegének 17 százaléka, havi maximum 

összegét 15 100 Ft-ban limitálják,(évente legfeljebb 181 200 Ft) a 

jogosultsági határ 3 188 000 Ft-ra nı.  

Ezen jövedelem korlát felett 12 % mértékben csökken (4 698 000 Ft-ig). 

Adóelıleg-nyilatkozat adható a korábbiakon túlmenıen a várható adóterhet nem 

viselı járandóságok összegérıl, amelyet a munkáltatónak/kifizetınek figyelembe 

kell vennie, csak úgy, mint az adójóváírásra, költségelszámolásra vonatkozó 

nyilatkozatokat.(Szja tv. 30-33.§) 

4.) Adókedvezmények:  

Megszőnik több adókedvezmény a családi kedvezmény és a hosszú távú 

megtakarításokhoz (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-

elıtakarékossági befizetések) kapcsolódó kedvezmények kivételével.  

A családi adókedvezmény 2010-ben legalább három gyermek után jár.  

Összege havonta és eltartottanként 4000 forint, vagyis minden gyermek után évi 

48 000 forint adókedvezmény vehetı igénybe azok számára, akiknek a 

jövedelme a törvényben elıírt határ alatt marad.  

A jogszabályi elıírások háromnál több gyermek esetén (egészen hét gyermekig) 

6 millió forinttól növekvı sávokat tartalmaznak. 2010-tıl, a kedvezmény 

mértéke nem emelkedik, de az igénybevételi lehetıség jövedelemhatára nı.  

2010-ben is megmarad a fogyatékkal élık személyi adókedvezménye, 

mértéke továbbra is a minimálbér öt százaléka lesz (2010-ben 3 675 Ft/hó), 

ezzel az engedménnyel kapcsolatban jövedelemkorlátot nem tartalmaz az SZJA 

törvény. 



Átmeneti, új adómentesség: 

- a kifizetı által biztosított védıoltás (Szja tv. 1. számú melléklet 8.39. 

pontja) 

 

Érdekképviseleti tagdíj:  

Az adóévben levont (befizetett) szakszervezeti tagdíj és a munkáltatói 

érdekképviseletet ellátó szervezet részére befizetett tagdíj (amennyiben önálló 

tevékenység címén költségként nem számolható el a kamarai tagdíj) továbbra is 

adóalap csökkentı tényezı marad.  

Megmarad a mezıgazdasági ıstermelıknek járó 100 ezer forintos 

adókedvezmény is, 6,5 millió forintról 7,62 millió forintra módosították 100 ezer 

forint kedvezmény kihasználásának jövedelmi limitjét. 

Bekerül az adóterhet nem viselı járandóságok közé a munkáltató által lakáscélú 

felhasználásra munkavállalójának pénzintézet útján, annak igazolása alapján 

nyújtott vissza nem térítendı támogatás. 

 

Adómentes marad a magánszemély számára államháztartási forrásból, 

pályázat útján biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és Internet 

használat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a 

modem biztosítását, valamint az Internet használathoz szükséges számítógép 

beszerzésére jogosító - évi 50 ezer forintot meg nem haladó összegő - utalvány 

biztosítását) 

Ingyenes továbbra is a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes 

számítógép- és Internet használat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a 

forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását). 

A természetbeni juttatások közül adómentes a reprezentáció és az üzleti ajándék 

alapján meghatározott bevétel, ha azt a kifizetı társaságiadóalap-növelı 

tételként köteles figyelembe venni. 

A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásoknak az évi 400 ezer forintos 

korlátja megszőnt, de az egyes elemek korlátja megmarad!  

A szociális és béren kívüli juttatások (cafetéria elemek) adómentessége egy 

kivétellel megszőnik és annak több eleme egy kedvezményes 25%-os adósávba 

kerül.  



A természetbeni juttatás után az adót a kifizetı a juttatás idıpontjában állapítja 

meg és az adózás rendjérıl szóló törvénynek a kifizetıre irányadó rendelkezései 

szerint fizeti meg és vallja be. 

 

2010. jan. 1-tıl  a  kedvezményes adó alá esı összeget meghaladó mértékre 

(illetve az adóköteles természetbeni juttatásokra) annak 54% SZJA-val növelt 

összegére  munkaerı-piaci járulék, nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási 

járulék fizetési kötelezettség van. (ez összesítve 95,58%-ot jelent) Pl. 6000 Ft 

hideg étkezés további adása esetén: 6000  Ft értékő utalvány + 6000 x 54 % adó= 

9240+ 9240 x 27 % járulék=11735 Ft-ba kerül).  

 

Hasonlóan a korábbi évekhez 2010-ben is az év elsı napján érvényes minimálbér 

összege határozza meg 2010. január 1-tıl több szociális és béren kívüli juttatás 

kedvezményes adózás alá esı összeghatárát. (pl. üdülési csekk, beiskolázási 

támogatás, önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes egészségpénztár, foglalkoztatói nyugdíj, 

stb.) 

 

6.) Kedvezményesen  25 %-al  adózó béren kívüli juttatások:  

A juttatások kedvezményes adó alá esı mértéke a meleg étkezési utalvány 

kivételével a 2009. évi szinten marad.  

•  Az üdülési csekk vagy üdülési szolgáltatás a munkáltató tulajdonában lévı 

üdülıben adóévenként a minimálbér összegét (2010-ben 73 500 Ft) meg nem 

haladó mértékben, (pl. a maximum 73 500 Ft értékő üdülési csekk 25 %-os adóval 

(18 375 Ft)  terhelt összege = 91 875 Ft-ba kerül a munkáltatónak) 

•  a meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minısül az étkezıhelyi 

vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés vagy közétkeztetés nyújtása révén 

juttatott bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére 

jogosító utalványt is)  havi 18 000 Ft értékben, (pl. a maximum 18 000 Ft értékő 

melegétkezési utalvány 25 %-os adóval (4 500 Ft) terhelt összege = 22 500 Ft-ba 

kerül a munkáltatónak) 

• az iskolarendszerő képzés címén átvállalt költség minimálbér két és 

félszeresét (2010-ben 183 750 Ft) meg nem haladó része, 

• az iskolakezdési támogatás a  minimálbér 30 százalékát (2010-ben 22 050 Ft) 

meg nem haladó része, (pl. a maximum 22 050 Ft értékő iskolakezdési támogatás 

25 %-os adóval (5 510Ft) terhelt összege = 27 560 Ft-ba kerül a munkáltatónak) 



• a helyi bérlet formájában juttatott bevétel, munkáltatói támogatás, a bérlet 

árának teljes összegéig. 

• a munkavállaló (magánszemély) javára átutalt munkáltatói vagy 

foglalkoztatói nyugdíjalapba befizetett havi hozzájárulásokból: 

• az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50 százalékát (2010-

ben 36 750 Ft), (pl. maximum 36 750 Ft nyugdíjpénztári befizetés 25 %-os adóval (9 

187 Ft) terhelt összege = 45 937 Ft-ba kerül a munkáltatónak) 

• az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyezı pénztárakba 

együttvéve a minimálbér 30 százalékát (2010-ben 22 050 Ft),  

(pl. maximum 22 050 Ft értékő egészségpénztári befizetés 25 %-os adóval (5 510Ft) 

terhelt összege = 27 560 Ft-ba kerül a munkáltatónak) 

• foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát 

(2010-ben 36 750 Ft), meg nem haladó része (ua. mint önkéntes 

nyugdíjpénztárnál) 

Szintén kedvezményesen adózik a munkáltató által a magánnyugdíjról és a 

magán-nyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a munkavállaló 

javára (magánszemély)  tagdíjának kiegészítéseként, egyoldalú 

kötelezettségvállalás alapján a magán-nyugdíjpénztárba fizetett összeg.  

 

Amennyiben ennél az összegnél magasabb összegő térítést kap a munkavállaló, 

azt munkaviszonyból származó adóköteles jövedelemnek kell tekinteni.  

 

(SZJA tv. 69 § (11)szerint:  Utalvány e törvény külön rendelkezése alapján, vagy annak 
hiányában is akkor minısül természetbeni juttatásnak, ha az utalványra vonatkozóan a 
juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy 
milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás 
körülményei megfelelnek az e törvényben a természetbeni juttatásokra vonatkozó 
rendelkezésekben foglaltaknak. Nem minısül természetbeni juttatásnak a bármire 
felhasználható utalvány, valamint a természetbeni juttatás helyett adott, a 
hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-
helyettesítı fizetési eszköz.  
 
 

 

 

 

 

 

 



7.) A munkáltató számára adókötelessé váló természetbeni juttatások:  

 

• a belföldi, illetve a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj 2010. január 

1-jétıl teljes egészében adókötelessé válik,  

• a legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes 

juttatása, 

• az évi három alkalommal adott „csekély értékő ajándék”, a minimálbér 10 

%-át (2010-ben 7350 Ft) meg nem haladó része, 

• a mővelıdési intézményi szolgáltatás évente a minimálbér összegéig 

(2010-ben 73 500 Ft),  

• a hideg étkezési utalvány 6000 Ft értékhatárig,  

• a villamosenergia-iparban dolgozók díjkedvezménye, a bányászatban és 

erdıgazdálkodásban dolgozók szén és tőzifa járandóságának 

kedvezménye 2010. január 1-ét követıen létrejövı jogviszonyok 

tekintetében, 

• összeghatártól függetlenül a versenyen vagy vetélkedın nyert érem, 

trófea.  

• Nyugdíjba vonulásakor a munkavállalónak a munkáltató által 

természetben adott ajándék 15.000 Ft értékig adómentes juttatás. 

(SZJA törvény 1. számú melléklet 1.3.  bekezdés) 

 

8.) Telefon szolgáltatások utáni kötelezettségek:  

A telefon és az IP szolgáltatások magáncélú használata adóköteles természetbeni 

juttatásnak minısül, a felmerült költségek - a forgalmi és elıfizetési díjat is 

beleértve - 20 százaléka minısül természetbeni juttatásnak, amit 54% adó 

terhel.  

A telefonszolgáltatásokra vonatkozó szabály a mobil és vezetékes telefonokra 

egyaránt vonatkozik. Amennyiben a magánszemély a magáncélú használat 

költségét teljes egészében megtéríti a kifizetınek, úgy adókötelezettség nem áll 

fenn és az áfa is teljes egészében levonható (Szja tv.69.§ (12) bekezdés) 

 

9.) Továbbra is adómentes természetbeni juttatások:  

• A szociálisan rászoruló magánszemély által a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány pályázata alapján kapott üdülési csekk. 

 



• A munkaruha: „az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló 

egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül 

hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat 

ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekbıl megállapíthatóan a 

munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége 

veszélyeztetett, illetıleg a ruházat nagymértékő szennyezıdése, gyors 

elhasználódása következik be” 

A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, a munkavállalókat megilletı 

ruhafajtákat, a kihordási idıt továbbra is javasolt a kollektív szerzıdés 

mellékletében rögzíteni.  

Amennyiben nem elégíti ki a törvény mellékletében foglaltakat, úgy 

az adóköteles és az ezután fizetendı 54 %-os adót és a hozzá 

kapcsolódó TB- és munkaadói járulékot a munkáltatónak kell 

megfizetnie.  

Ha munkaruha juttatás címen költségtérítést adnak a munkavállalónak, úgy 

az összevonandó jövedelem lesz, ezért a munkavállalónak is  adót kell fizetni 

utána. 

(A munkaruházati termékek juttatásának további feltételeit az SZJA törvény 1. sz. 

mellékletének 8.24.és 9.2. pontja rögzíti.)  

 

• A munkába járás költségtérítése 

A 78/1993. (V. 12.) Kormányrendelet alapján a munkáltatónak meg kell 

térítenie a közigazgatási határon kívülrıl történı munkába járás költségének - 

a vasúti költség 86 %-át, - a távolsági autóbusz költség 80 %-át.  

Csak akkor adómentes költségtérítés, ha a munkavállaló elszámol a bérlettel, 

a jeggyel vagy számlával. (ezen szerepelnie kell a magánszemély utazási 

igazolványának számának, ennek hiányában a magánszemély nevére szóló 

számlával kell igazolni a személyes felhasználást) 

A saját gépkocsival történı közlekedés esetében a munkában töltött napokkal 

arányosan az oda-vissza kilométer távolságot figyelembe véve a 

munkavállalónak adott térítés 9 Ft/km-ig nem tekintendı bevételnek. 

(1995/CXVII. tv. 7.§(1). és 3. számú melléklet IV.3. pont.) 

  

 

 



A munkásszállás, albérleti hozzájárulás 

A kifizetı tulajdonát képezı, - vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely 

lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetıvel munkaviszonyban lévı olyan 

magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, 

ahol a munkahelye van. 

Az adószabályok a szolgálati lakásban vagy a munkásszálláson történı 

elhelyezést továbbra is adómentes juttatásként kezelik.  

( SZJA törvény 1. sz. melléklet 8.6.f. pontja)  

 

Az adómentes szociális segélyezés: a munkáltatótól, érdekvédelmi 

szervezettıl csak az elhunyt hozzátartozója, vagy egyenes ági rokona részére 

adott temetési segély, és az önsegélyezı feladatot ellátó társadalmi szervezet 

által nyújtott szociális segély tartozik ebbe a körbe.  

A szociális rászorultság: „az jogosult szociális segélyre, aki vagyoni 

viszonyaira is tekintettel csak külsı segítséggel képes saját, illetve 

eltartottainak létfenntartásáról gondoskodni.” 

A szociális segély nyújtható készpénzben vagy természetben ( SZJA törvény 1. sz. 

melléklet 1.3. pontja)  

 

Tárgyjutalom: a társadalmi szervezettıl, az egyháztól évente egy alkalommal 

kapott tárgyjutalom 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegig adómentesen 

adható. 

( SZJA törvény 1. sz. melléklet 8.18. pontja)  

 

Munkabér elıleg: a munkabérelıleg folyósítási rendjével kapcsolatban külön 

jogszabály nem intézkedik (csak az SZJA tv.) Javasoljuk, hogy a kollektív 

szerzıdésben kerüljön rögzítésre a tárgyévben folyósítható munkabérelıleg havi 

mértéke, a folyósítási és visszafizetési rend. 

Az SZJA törvény alapján maximálisan adható a mindenkori minimálbér havi 

összegének ötszörösét meg nem haladó összeg /ez 2010-ben 367500 Ft/ hat havi 

visszafizetési kötelezettség mellett - folyósított munkabérelıleg személyi 

jövedelemadó mentes. 

 

 

 



8.) Társadalombiztosítási változások  

 

A külföldi állam joga szerinti munkaviszony, a megbízási jogviszony, amely 

alapján  Magyarország területén munkát végeznek, a magyar 

társadalombiztosítási törvény hatályában munkaviszonynak, megbízási 

jogviszonynak minısül. 

A munkáltató által fizetendı járulék mértéke 2010. január 1-jétıl 

jövedelemkorlátozás nélkül 27 %-ra csökken. (megszőnik a kétszeres 

minimálbér utáni adófizetési kötelezettség)  

 
A foglalkoztató / munkáltató/ egyéni vállalkozó által fizetendı:  
 
Társadalombiztosítási járulék (ebbıl)  27%  
 nyugdíj-biztosítási járulék 24%  
egészségbiztosítási járulék (ebbıl)    2%  
- természetbeni egészségbiztosítási járulék     1,5%  
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék      0,5%  
Munkaerı-piaci járulék: (korábban Munkáltatói járulék)     1 % 

 

Biztosított /munkavállaló/ által fizetendı: 

Nyugdíjjárulék kizárólag társadalombiztosítási nyugdíj 
hatálya alá tartozó biztosított, illetve saját jogú nyugdíjas 
foglalkoztatott, valamint kiegészítı tevékenységet folytató 
egyéni és társas vállalkozó esetén  

9,5%  

(Nyugdíjjárulék magánnyugdíj-pénztári tagság esetén) 8+ 1,5%  
    
Egészségbiztosítási és Munkaerı-piaci járulék: (ebbıl)  7,5%  
- természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%  
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék  2%  
 Munkaerı-piaci járulék: (korábban Munkavállalói járulék)     1,5% 
 

 Egyéb járulékfizetési kötelezettségek: 

Szakképzési hozzájárulás: a munkáltató által fizetendı szakképzési 

hozzájárulás a befizetett járulék mértékének  1,5%-a, amit az adóévet követı 

második hónap 25. napjáig kell befizetni ( gyakorlati képzéssel is teljesíthetı). 
 

 

 



Rehabilitációs hozzájárulás:  

A 2009. évi összeg ötszörösére emelkedik 2010-ben: 964 500 Ft/fı/évre, a 

kötelezı foglalkoztatási szint nem változik.  

(ha a foglalkoztatottak száma 20 fı feletti, a foglalkoztatási rehabilitáció elısegítése 

érdekében kell fizetni, amennyiben az általa foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességő személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át.)   

 

Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (többes jogviszony) 

egyidejő fennállása esetén mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a 

társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíj-pénztári 

tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot is. 

 

Egészségügyi hozzájárulás 

A tételes eho (egészségügyi hozzájárulás)  (1950 Ft/hónap) 2010. január 1-tıl 

megszőnik.   

A százalékos eho (egészségügyi hozzájárulás) 27 %-ra emelkedik, és meg kell 

fizetni az SZJA törvény szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az 

adóelıleg-számításnál jövedelemként figyelembe vett összegre (ez nem 

tartalmazza az adóalap-kiegészítést). 

 

9.) Változások a táppénz mértékében:   

A táppénz mértéke 2009. augusztustól 10 %-kal csökkent. 

A két évnél hosszabb biztosítási jogviszonnyal rendelkezınél 60 %, a két évnél 

kevesebb biztosítási jogviszonnyal rendelkezınél, illetve gyógyintézeti ellátás 

idején 50 %-a. Havi összege nem haladhatja meg a táppénz elsı napján 

érvényes minimálbér 400 %-át. (2010. jan.1-tıl 294 000 Ft-ot).  

(Ebtv. 48. § (1) 
(2) A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdı napját közvetlenül megelızı 

naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelem (a 
továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. 

(3) Ha a biztosított a (2) bekezdésben megjelölt idıtartam alatt nem rendelkezett 
legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság 
kezdı napját megelızı 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. 
A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdı napját 
közvetlenül megelızı naptári év elsı napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idı 
folyamatos. A folyamatos biztosítási idı [46. § (7) bek.] megszakítása esetén a táppénz 
alapjaként a megszakítást megelızı jövedelmet nem lehet figyelembe venni. 

(4) Ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben (irányadó idıszakban) táppénzalapként 
meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét - az (5) bekezdésben foglaltak 
kivételével - a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér alapulvételével kell 
megállapítani, kivéve, ha a szerzıdés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért 



nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerzıdés szerinti, ennek hiányában a 
tényleges jövedelem. 

 
(5) Ha a biztosítottnak azért nem volt a (2)-(3) bekezdés szerint figyelembe vehetı 

jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját 
képezı összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a (4) bekezdés szerint 
megállapított összegnél kedvezıbb. 

(6) A naptári év folyamán ismételten keresıképtelenné vált biztosított táppénzét a 
korábbi táppénzének az alapját képezı kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha 

a) a korábbi keresıképtelensége is az újabb keresıképtelensége elsı napját magában 
foglaló naptári évben kezdıdött) 

 

A passzív táppénz: 

A passzív táppénz 30 napig vehetı igénybe a biztosítási jogviszony (a 

munkaviszony) megszőnését követı 3 napon belül bekövetkezı keresıképtelenség 

esetén.   Napi összege nem haladhatja meg a havi minimálbér harmincad 

részének 150 %-át . (2010. jan. 1-tıl 3 675 Ft/nap) 

Az egészségbiztosítási szerv méltányosságból legfeljebb 30 napra állapíthat meg 

táppénz a biztosítási jogviszony megszőnése után.  

 

2010. január 1-tıl másként bírálják el a táppénz szempontjából az üzemi 

balesetek is. A munkahelyen belül történt balesetnél továbbra is 100 %-os a 

táppénz összeg, míg az úti-üzemi balesetnél 90 % (munkába menet és jövet).  

 

10.) A betegszabadság mértéke:  

2009. augusztustól 10 %-al csökkent, összege a távolléti díj 70 %-a, 

igénybevételének feltételei nem változtak.  

 

2009. december  

 

Összeállította:     Erdélyi Istvánné  és Tarsoly Imréné  

 

HIVATKOZÁS:  http://www.vasasszakszervezet.hu/ 

 


