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Mi mennyi 2012-ben?
Munkabérek, illetmények
298/2011. (XII. 22.) Korm. rend.

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér

2. § (1) bek.

93.000

21.400

4.280

535

Garantált bérminimum*

2. § (2) bek.

108.000

24.850

4.970

621

∗ A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.).
Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan
csökkentve kell figyelembe venni.
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra, tehát a költségvetési szerveknél közszolgálati,
közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is.

Köztisztviselők illetményalapja

2011. CLXXXVIII. tv. 56.§ (1)
1992. évi XXIII. tv. 43. § (1).

38.650,-Ft
nem változott

Kormánytisztviselők illetményalapja

2011. CLXXXVIII. tv. 56.§ (2)
2010. LVIII. tv. 18. § (1)

38.650,-Ft
nem változott

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja
2011. CLXXXVIII. tv. 57.§ (1)

20.000,-Ft
nem változott

Bírói és ügyészi illetményalap

2011. CLXXXVIII. tv. 58.§

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj
2011. CLXXXVIII. tv. 58.§

3.000,-Ft/óra
nem változott

A nevelőszülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal
felnőttenként
2011. CLXXXVIII. tv. 59.§

15.000,-Ft/hó
nem változott

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege
2011. CLXXXVIII. tv. 59.§

135.000,-Ft/hó
nem változott

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja
meg a bruttó 200.000 forintot. (2011. CLXXXVIII. tv. 56. § (3))
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Mi mennyi 2012-ben?
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
Akinek foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható

átlagjöv. 35%-a,
min. 27.900,-Ft
max. 37.200,-Ft

Aki tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel

átlagjöv. 45%-a,
min. 37.200,-Ft
max. 46.500,-Ft

Akinek rehabilitációja nem
javasolt, illetve akinek a
foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható

átlagjöv. 40%-a,
min. 27.900,-Ft
max. 41.850,-Ft

Aki tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel

átlagjöv. 60%-a,
min. 41.850,-Ft
max. 139.500,-Ft

Aki kizárólag folyamatos
támogatással foglalkoztatható

átlagjöv. 65%-a,
min. 46.500,-Ft
max. 139.500,-Ft

Akinek az egészségkárosodása jelentős és
önellátásra nem vagy csak
segítséggel képes.

átlagjöv. 70%-a,
min. 51.150,-Ft
max. 139.500,-Ft

Rehabilitációs ellátás
2011. évi CXCI. törvény

Rokkantsági ellátás
2011. évi CXCI. törvény

Időskorúak járadéka
1993. évi III. törvény
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28.500,-Ft
nem változott

Akinek saját és vele együtt
lakó házastársa, élettársa
jövedelme alapján számított
egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át

22.800,-Ft

Az egyedülálló, a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltött, de
75 évesnél fiatalabb személy,
akinek havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 95%-át

27.075,-Ft

Az egyedülálló, 75. életévét
betöltött személy, akinek havi
jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének 130%-át.

37.050,-Ft
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Mi mennyi 2012-ben?
Árvaellátás legkisebb összege
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft
nem változott

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási
összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7)

76.260,-Ft

Egyszeri nyugdíjsegély összege
168/1997. (X. 6.) Korm. rend.

15.000,-42.750,-Ft

Egyszeri méltányossági nyugdíjsegély összege
168/1997. (X. 6.) Korm. rend.

max. 85.500,-Ft

Ápolási díj havi alapösszege
2011. évi CLXXXVIII. törvény

29.500,-Ft

Támogatások
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
1993. évi III. törvény
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

Rendszeres szoc. segély fogyasztási egységenként (max.)
1993. évi III. törvény
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási
egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

22.800,-Ft

25.650,-Ft

Álláskeresési járadék
1991. évi IV. tv.
A járadékalap a megelőző négy naptári negyedév átlagos járadékalapja
illetve a kötelező legkisebb munkabér 130%-a. Az álláskeresési járadék
folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

A járadékalap 60%-a
max. 4.280,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv.
Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott
munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig
terjedő időtartamra folyósítható.
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max. 37.200,-Ft
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Mi mennyi 2012-ben?
Munkaadók által fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó
2011. évi CLVI. törvény.

27%

Rehabilitációs hozzájárulás
2011. évi CLXXXVIII. törvény

964.500,-Ft/év/fő

Szakképzési hozzájárulás

szociális hozzájárulási adóalap
1,5 %-a

2011. évi CLV. tv.

Egyszerűsített foglalkoztatás
Mezőgazdasági idénymunka
2010. évi LXXV. törvény

500,-Ft/fő/nap

Turisztikai idénymunka

500,-Ft/fő/nap

2010. évi LXXV. törvény
Alkalmi munka

1.000,-Ft/fő/nap

2010. évi LXXV. törvény

Munkavállalók által fizetendő közterhek
Nyugdíjjárulék
A biztosított, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott,
valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és
társas vállalkozó által fizetendő nyugdíjjárulék
mértéke.

10%

Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék
Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%
8,5%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
Munkaerő-piaci járulék

3%
1,5%

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 55. § (1) bekezdése alapján
a járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2012. évben 21.700 Ft, éves szinten 7.942.200 Ft.
A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulék havi összege 6390 forint (napi összege 213 forint).
A foglalkoztató ( egyéni vállalkozó ) által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 13%
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Mi mennyi 2012-ben?
Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
Az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelem után, a béren kívüli juttatásnak nem
minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]
adóalapként meghatározott összege után és a
kamatkedvezményből származó jövedelem után

27%

A vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], értékpapírkölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], osztalék
[Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó
egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg
után

14%

A béren kívüli juttatás (Szja tv. 71. §) adóalapként
meghatározott összege után

10%

Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási
nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által
fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

10%

A bevétel 5 százalékának
15 %-a

A tételes átalányadó
20 %-a

Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék alapjául
szolgáló azon összeg, amely után a Tbj. szabályai szerint járulékot kell fizetni, valamint a szociális
hozzájárulási adó alapját képező összeg, továbbá az a jövedelem, amely után az adót nem kell
megállapítani és/vagy megfizetni.
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Mi mennyi 2012-ben?
Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi-gyermekágyi segély
1997. évi LXXXIII. törvény

Napi átlagkereset 70%-a

Gyermekgondozási díj
1997. évi LXXXIII. törvény

Naptári napi átlagkereset
70%-a,
de
legfeljebb
havonta
a mindenkori
minimálbér kétszeresének
70%-a
(130.200,-Ft)

Táppénz
1997. évi LXXXIII. törvény
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200
százalékának harmincad részét.

A napi átlagkereset 60
%-a (folyamatos, legalább
2
év
biztosítási
idő
esetében)
A napi átlagkereset 50
%-a (2 évnél rövidebb
biztosítási idő esetében
vagy
a
fekvőbeteggyógyintézeti
ellátás
esetén)

Baleseti táppénz
1997. évi LXXXIII. törvény
Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt,
vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik
napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.

A jövedelem 100%-a
úti baleset esetén 90%-a

Baleseti járadék
1997. évi LXXXIII. törvény
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset
következtében
tizenhárom
százalékot
meghaladó
egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg. Ha az
egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja
meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja,
az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A szilikózisból és aszbesztózisból eredő és húsz százalékot
meg nem haladó egészségkárosodás fennállása alatt a
baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár.

www.adohirek.hu

Az üzemi baleset okozta
egészségkárosodás
fokától függően 8-30%
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Mi mennyi 2012-ben?
Egy gyermekes család esetén

12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén

13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként

13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén
gyermekenként
16.000,-Ft/hó
Családi pótlék
1998. évi LXXXIV. tv.

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként
17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő
egyedülálló esetén gyermekenként
25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén

20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén

14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás
1998. évi LXXXIV. tv.

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:
Ikergyermek esetén 300%-a:

64.125,-Ft
85.500,-Ft

Gyermekgondozási segély
1998. évi LXXXIV. tv.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
28.500,-Ft/hó
Ikergyermek esetén gyermekenként jár az összeg.

Gyermeknevelési
támogatás
1998. évi LXXXIV. tv.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
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28.500,-Ft/hó
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