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A társadalombiztosítási járulék és 
egészségügyi hozzájárulás 

változása

2011. január 1-jétől

Magánnyugdíjpénztári tagdíj

Magánnyugdíjpénztári tag által fizetendő nyugdíjjárulék 
mértéke 9,5 %
Magánnyugdíjpénztári tag tagdíjának mértéke 0 %
Időtartam: 2010. november 1. és 2011. december 31. 
közötti időben esedékes járulékokra vonatkozik
2011. január 1-jétől a nyugdíjjárulék mértéke 10 %-ra 
változik

Magánnyugdíjpénztári tagdíj

Önellenőrzés és pótlás 2010. szeptember hónapra és 
azt megelőző időszakra vonatkozóan 1,5 + 8 %
Önellenőrzés és pótlás 2010. október hónapra és azt 
követő időszakra vonatkozóan 0 + 9,5 %, illetve január 
és azt követő hónapokra vonatkozóan 0 + 10 %
Elmaradt juttatások
Esedékesség

Magánnyugdíjpénztári tagdíj

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony
Mezőgazdasági őstermelő
Pályakezdő
Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe
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Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

Hatály kiterjesztése a külföldi foglalkoztatóra, 
ha 

- a biztosított a Magyar Köztársaság területén 
végzi a munkát, illetve, ha

- a közösségi rendelet hatálya alá tartozó 
munkavállaló a munkát a Magyar Köztársaság 
területén kívül végzi, és a közösségi rendelet 
alapján a Tbj. hatálya alá tartozik.

Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

Biztosított az a személy, aki a munkát külföldi 
foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság 
területén kívül végzi, és a közösségi rendelet 
alapján a Tbj. hatálya alá tartozik.

Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

A biztosítás nem terjed ki a külföldi munkáltató által a 
Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott harmadik 
országbeli külföldi munkavállalóra, ha a 
munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-
kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e 
munkavégzés a 2 évet nem haladja meg, e 
rendelkezés ismételten nem alkalmazható, ha az előző 
belföldi munkavégzés befejezésétől számítva 3 év nem 
telt el.

Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

A be nem jegyzett külföldi foglalkoztató javára 
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony 
keretében munkát végző foglalkoztatott 
részére kifizetett járulékalapot képező 
jövedelem után a külföldi vállalkozás
társadalombiztosítási járulékot fizet és az 
egyéni járulékokat levonja.
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Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

A külföldi vállalkozás a bejelentési, 
járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az 
Art. 8. és 9. §-ában meghatározott képviselő 
útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga 
teljesíti. Ha saját maga teljesíti, a biztosítás 
kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az 
adóhatóságnál, és kérelmezni a 
foglalkoztatóként történő nyilvántartásba 
vételét.

Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

Ha külföldi vállalkozás nem rendelkezik Art. 
szerinti képviselővel, és a bejelentkezést is 
elmulasztja, az általa foglalkoztatott 
természetes személy teljesíti a bejelentési, 
járulékfizetési és bevallási kötelezettséget. 
Viseli emellett a mulasztás miatti 
jogkövetkezményeket, ide nem értve a 
mulasztási bírságot és az adóbírságot.

Külföldiek biztosítása, külföldön 
végzett munka

Ha a magyarországi foglalkoztatásra 
- kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása 

alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó 
közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót 
kirendelték,

- munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor,és a kölcsönbeadó 
külföldi vállalkozás,

a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának 
és megfizetésének kötelezettsége azt a munkáltatót terheli, 
ahová a munkavállalót kirendelték, illetve a belföldön 
bejegyzett kölcsönvevőt.

Biztosítási jogviszonyra tekintettel 
kifizetett juttatás

Hatályát veszti a 4. § a) pont 1) alpontjában a 
„vagy a biztosítottnak a biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel 
vagy azzal összefüggésben járulékalapot 
képező jövedelmet juttat.”
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Biztosítást érintő változások

A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony esetén 
a biztosítás kezdete az a nap, amelyen a munkavállaló 
ténylegesen munkába lép.
A hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
munkaviszony alapján foglalkoztatott ismét biztosított.
A biztosítás szünetelése alól akkor kivétel a gyed, 
gyes, gyet idejére igénybevett fizetés nélküli 
szabadság, ha az igénybevétellel együtt jár az említett 
ellátások folyósítása.

Járulékalapot képező jövedelem

Kikerült a járulékalapot képező jövedelem fogalmából a
- természetbeni juttatás,
- kisösszegű kifizetés,
- visszakerült a k) pont 1. alpontba az ösztöndíjas 

jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.
Nem került vissza a hallgatói munkadíj, annak ellenére, 

hogy a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
munkaviszonyban álló ismét biztosított lesz.

Társadalombiztosítási járulék

A társadalombiztosítási járulék mértéke 
változatlanul 27 százalék.
Társadalombiztosítási járulékfizetési felső 
határ
Megszűnik a „legalább a minimálbér 
kétszerese” utáni járulékfizetés, a valós 
járulékalapot képező jövedelem lesz a tb. 
járulék alapja

Nem képezi a társadalombiztosítási, és 
egyéni járulék alapját

Nem képezi a társadalombiztosítási és egyéni 
járulékok alapját az Szja tv. 71. §-a szerinti 
béren kívüli juttatás.
A bevételi értékhatárt el nem érő 
mezőgazdasági őstermelő által fizetendő 
járulék mértéke 10%-ra, magánnyugdíjpénztár 
tagja esetében 7,7 % nyugdíjjárulék + 2,3 % 
tagdíjra módosul, de 2011-ben a nyugdíjjárulék 
mértéke 10%, a tagdíj mértéke itt is 0 %.
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Egyéni járulékok

A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 
mértéke 9,5 százalékról 10 százalékra 
módosul.
A járulékfizetési felső határ várhatóan napi    
21 000, éves szinten 7 665 000 forint lesz.

Nem fizet munkaerő-piaci járulékot

Az az egyéni és társas vállalkozó, aki közép-
vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali 
rendszerű oktatás keretében tanulmányokat 
folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett 
munkaviszonnyal is rendelkezik – ide nem 
értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli 
szabadságon van. (Rendeleti szintről törvényi 
szintre került a szabályozás.)

Vállalkozók és a tevékenységre 
jellemző kereset

Megszűnik a tevékenységre jellemző kereset 
2011. január 1-jétől
Adóellenőrzés során utólagos adó-
megállapítás keretében nem állapítható meg 
mulasztási bírság és adóbírság a 
tevékenységre jellemző kereset jogellenes 
megállapításával összefüggésben

Vállalkozók és a minimálbér

Minimálbér: tárgyhónap első Napján érvényes, a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér kötelező 
legkisebb havi összege, és
a biztosított egyéni és társas vállalkozó

járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában 
a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre 
érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az 
egyéni vállalkozó személyesen végzett 
főtevékenysége vagy a társas vállalkozó 
főtevékenysége legalább középfokú iskolai 
végzettséget vagy középfokú végzettséget igényel.
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Társas vállalkozók járulékfizetése

Főfoglalkozású társas vállalkozó esetében a 
társadalombiztosítási járulék alapja: a 
személyes közreműködésre tekintettel kifizetett 
(juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de 
havi átlagban legalább a Tbj. szerinti 
minimálbér, de legfeljebb a 
társadalombiztosítási járulékfizetési felső 
határ.(Havi átlagban járulékalapnak a 
minimálbérnek meg kell lenni!) 

Társas vállalkozók járulékfizetése

Ún. többes jogviszonyosok (változás a 10 % 
nyugdíjjárulék mérték)
Kiegészítő tevékenységet folytatók (10 % 
nyugdíjjárulék), az egészségügyi 
szolgáltatási járulék összege havi 5 100, 
naptári napi 170 forintra módosul.

Egyéni vállalkozók járulékfizetése

A biztosított, főfoglalkozású egyéni vállalkozó a 
társadalombiztosítási járulékot 

- vállalkozói jövedelem szerinti adózás estén a 
vállalkozói kivét,

- átalányadózás esetén az átalányban megállapított 
jövedelem,

de havi átlagban a Tbj. szerinti minimálbér 
alapulvételével fizeti meg.
A társadalombiztosítási járulékfizetési felső határ itt is 
érvényesül.

Egyéni vállalkozók járulékfizetése

Ún. többes jogviszonyosok (változás a 10 % 
nyugdíjjárulék mérték)
Kiegészítő tevékenységet folytatók (10 % 
nyugdíjjárulék), az egészségügyi 
szolgáltatási járulék összege havi 5 100, 
naptári napi 170 forintra módosul.
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Eva hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozók

A főfoglalkozású, eva hatálya alá tartozó 
egyéni vállalkozó járulékfizetésének alapja a 
Tbj. szerinti minimálbér. A magasabb 
járulékalap utáni járulékfizetés lehetősége 
továbbra is megmarad!

Egyéni járulék levonása

A foglalkoztató a biztosítottat terhelő járulékot 
(tagdíjat) akkor is köteles bevallani és befizetni, 
ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett 
jövedelemből nem lehetséges. A 
megelőlegezett járulékot (tagdíjat) a 
foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló 
tartozásként veszi nyilvántartásba.

Szívességi bejelentések

Akire a biztosítás nem terjed ki – a 
társadalombiztosítási járulékot a jogsértés 
időtartamára meg kell fizetni,
Magasabb összeg után bevallott járulék – a 
magasabb összeg utáni társadalombiztosítási 
járulékot a jogsértés időtartamára meg kell 
fizetni!

Igazolások kiadása

Új.: éves igazolás során a levont járulékok igazolása 
tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időszakra 
vonatkozóan kerül kiadásra.
A hajléktalan személyekről az egészség-biztosítási 
szervnek bejelentést tesznek a következő intézmények 
vezetői: hajléktalanok- otthona, átmeneti szállása, 
rehabilitációs intézménye, éjjeli menedékhelye, nappali 
melegedője. Az intézmények az igazolás kiállításának 
elmulasztása miatt nem bírságolhatóak.
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Hatálybalépés

A módosító törvény említett rendelkezései 2011. január 
1-jén lépnek hatályba,
A 2011. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 2010. 
decemberi járulékalapot képező, 2011. január 10-ig 
megszerzett, a 2010. december havi bevallásban 
szereplő kifizetésekre még a 2010. december 31-én 
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Egészségügyi hozzájárulás

27 %-os alap: az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni 
juttatás helyett a kifizetőt terhelő adó mellett juttatott 
vagyoni érték adóalapként meghatározott összege, 
mely után az ehot a személyi jövedelemadóval 
egyidejűleg kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az Szja tv.71. §-a szerinti béren kívüli juttatás mentes 
az eho alól.
A társadalombiztosítási járulékfizetési felső határt 
meghaladó tb. járulékalap mentes az eho alól.

Egészségügyi hozzájárulás

Hatályát veszti a 27 %-os eho alapból a
- kivét kiegészítésre, személyes közreműködői-

díjkiegészítésre vonatkozó valamennyi 
rendelkezés,

- egyösszegű járadékmegváltás,
- kisösszegű kifizetés
- az adóterhet nem viselő járandóság 

mentessége.

Egészségügyi hozzájárulás

14 %-os eho alapnál a 25 %-os adóterhet viselő 
osztalék, vállalkozói osztalékalapnál hatályát veszti a 
„25 %-os adóterhet viselő” szövegrész. 
Mentes a bármely EGT tagállamban működő, a 
tőkepiacról szóló törvény szerint elismert 
(szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett 
értékpapírnak az adott tagállam joga szerint 
osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama.
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Egészségügyi hozzájárulás

Ingatlan bérbeadásnál megszűnik az állandó 
lakóhely mentessége.
Az ingatlanbérbeadásból származó jövedelem 
2011-ben már nem különadózó jövedelem, a 
törvény egyértelművé teszi, hogy 14 %-os eho
terheli.

Részmunkaidős foglalkoztatás 
kedvezménye

A 2010. december 31-ét követően gyermekgondozási 
szabadságról visszatérő, a gyermekgondozási szabadság 
alatt tgy-ben, gyed-ben, gyes-ben részesülő munkavállaló 
és

- a visszatérő munkavállaló gyermekgondozási 
szabadságának időtartama alatt az ő munkakörének 
ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállaló,

- vagy a gyermekgondozási szabadság lejártát követően vele 
azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 

heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszonyban látja el. 

Részmunkaidős foglalkoztatás 
kedvezménye

Kedvezmény: 27 helyett 20 %-os 
társadalombiztosítási járulék
A járulékkedvezmény legfeljebb a kötelező 
legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő 
járulékalap után érvényesíthető.
Időtartama: a részmunkaidős foglalkoztatás 
időtartama, azonban legalább 12, legfeljebb 36 
hónap

Részmunkaidős foglalkoztatás 
kedvezménye

Feltétel:  a munkáltató a létszámát a 
részmunkaidős foglalkoztatás kezdetét 
megelőző hónap átlagos statisztikai 
állományához képest növeli, és azt a 
részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt 
nem csökkenti.
Nem számít csökkenésnek
Jogosulatlan igénybevételnél szankciók Art. 
szabályai szerint
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START PLUSZ, START EXTRA

A START PLUSZ, illetve START EXTRA kártyát az 
igénylő legkésőbb 2011. december 31-éig válthatja ki, 
és ezek alapján a munkaadót legfeljebb 2013. 
december 31-éig illeti meg járulékkedvezmény
A START Extra kártya kiváltásánál elég a 3 hónap 
időtartamú álláskeresőként való nyilvántartás 2011. 
január 1-jétől
A START Régió kedvezmény 2011. január 1. előtt 
kötött megállapodásokra vehető igénybe.

Köszönöm a figyelmet


