
 

 

 

Járulékfizetési alsó határ 
 
 

Kedves Ügyfelünk! 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy új Tbj. szerint (társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. 
törvény) 2020.09.01-től minden munkaviszony szerinti biztosítási jogviszony 

esetében járulékfizetési alsó határ került bevezetésre. 
 

A kötelező minimum járulékfizetést munkáltatónként és 
jogviszonyonként kell vizsgálni, melyet akkor is teljesíteni kell, ha a 
munkavállaló az egyidejűleg fennálló más jogviszonyában a járulékot a 

járulékfizetési alsó határt elérő, vagy azt meghaladó mértékben megfizette. 
 
Munkaviszony esetében a járulékalap és a szocho alap havonta legalább 

a minimálbér (161 000 forint) 30 százaléka, így a járulékfizetési alsó határ 
havi bruttó 48.300 forint. 

 
Például, ha a napi 1 órás minimálbéres munkavállaló havi jövedelme bruttó 
20.125 Ft, a minimum járulék bevezetése okán a munkáltatónak 48.300 

forintig meg kell fizetnie a 18,5 járulékot és a 15,5 % szochot. 
 

Munkaviszony esetében a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 
százaléka, azzal, hogy ha 
 

a. a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap közben 

keletkezik vagy szűnik meg, 

b. a biztosítási jogviszony az új Tbj. 16. § alapján (biztosítás szünetelése) a 

hónap egészében nem áll fenn, vagy 

c. az adott hónapban a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben 

részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe, 

a járulékfizetési alsó határ meghatározása során az a)-c) pontok szerinti 
naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni. 

 
Ha az a)-c) pontokban meghatározott körülmények a naptári hónap csak egy 
részében állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy 

naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. 
 

 



 

 

A járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező 

jövedelem különbözete után a foglalkoztató által fizetett társadalombiztosítási 
járulék terhére családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. 
 

A járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 
munkaviszonyban álló és egyidejűleg: 

 
• gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, 
örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési 

támogatásban, ápolási díjban részesülők, 
 

• nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési 
intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali 
oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény 

szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, 
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 

tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében. 
 

 
Kérjük, amennyiben Ön, vagy munkavállalója kevesebb, mint Bruttó 
48.300 Ft-os jövedelemmel rendelkezik, konzultáljon könyvelőjével, 

bérszámfejtőjével. 
 

Kiváló tisztelettel: 
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