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A biztosítottak körének változása 
 

Elvesztette biztosítotti pozícióját  a 
munkaviszonyban foglalkoztatott saját 

jogú nyugdíjas 

Nincs járulékfizetés, a munkabért nem 
terheli szociális hozzájárulási adó és 

szakképzési hozzájárulás 



 

Saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki: 
 

a Tny. tv. , illetve nemzetközi egyezmény 
alkalmazásával 

öregségi nyugellátásban (ilyen ellátásnak minősül 
az életkortól függetlenül legalább 40 év 
jogosultsági idővel rendelkező nő számára 
megállapított nyugdíj is); 

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított 
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 
öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban); 

egyházi jogi személytől nyugdíjban; 

növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban 
részesül. 

  



Az előzőek mellett saját jogú nyugdíjasnak 
minősül az a személy is, aki:  

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek 
(883/2004/EK és 987/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletek), illetve az EGT-állam jogszabályai 
alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban 
részesül. 

        Új szabály! 

Saját jogú nyugdíjasnak minősül az Mt. szerinti 
munkaviszonyban álló akkor is, ha a nyugellátás 

folyósítása szünetel. 

 



Nemzetközi jogalkalmazást érintő 
változás 

Biztosított az a természetes személy is, aki 
a munkát külföldi foglalkoztató számára 
Magyarország területén kívül végzi, és a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló közösségi rendelet, 
vagy Magyarország által kötött kétoldalú 
szociális biztonságról szóló egyezmény 
alapján a Tbj. hatálya alá tartozik. 



A TBJ 13. §-a értelmében eltérő szabályok alkalmazandóak az 
EGT tagállamok és az egyezményes országok állampolgárai esetében 

Ukrajna vonatkozásában alkalmazni kell a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége között a 1963. évi 16. tvr.-el kihirdetett Szociálpolitikai Egyezményt. 



A bilaterális egyezmények közös jellemzői 1. 

Kereső tevékenység folytatása esetén 
meghatározza az alkalmazandó jogot.  

Nem zárja ki a párhuzamos 
biztosítást.  

Párhuzamos tevékenységek 
esetén is kizárólag az egy 

szerződő állam 
joghatóságának elvét követik 

Pl.  a Szerb egyezmény.  

1. típusú 2. típusú 



Harmadik állam 

Harmadik állam: az Európai Gazdasági Térség és 
Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról 
szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam. 

 

Harmadik állam polgárának munkavégzésére (tevékenység 
folytatására) Magyarországon  főszabályként a Tbj. és a  Szocho 
tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Fontos! A Tbj. 11. §-a a kiküldöttek esetében mentesítő 
rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 



A Tb. fedezeti rendszerét 
megalapozó jogi szabályozás 
változása 



2018. évi LII. törvénnyel kihirdetett új Szocho tv. 

Eho tv. 

Eat tv. 
(2011-évi 
szocho) 

Kifizetőt terhelő 

közteher 



Az új Szocho tv. jellemzői 

Elsődlegesen jövedelem alapú közteher 

Tartalmazza a régi szocho és az eho 
kötelezettségeket, mentességeket 

Meghatározott jövedelmek esetén bevezette az  
adófizetési felső határ jogintézményét  

A kedvezményeket rendszerszerűen módosította 



2019. január 1-től a régi szabályok alapján tovább 
érvényesíthető kedvezmények 

• a legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – 
munkaviszonnyal rendelkező huszonöt év alatti pályakezdő 
munkavállaló után igénybe vehető 2 éves időtartamú 
kedvezmény,  

• a tartósan álláskereső után érvényesíthető 2+1 éves időtartamú 
kedvezmény,  

• az anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után igénybe 
vehető 2+1, illetve 3+2 éves kedvezmény, valamint  

• szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások 
adókedvezménye 

az érvényesítésre nyitva álló időtartamig az Eat tv. 2018. 12. 
31-ig hatályos szabályai szerint, amennyiben azok 
érvényesítése 2018. december 31-én folyamatban volt.  

 



Az új Szocho tv. alapján érvényesíthető 
kedvezmények 

Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 

Munkaerőpiacra lépő után érvényesíthető kedvezmény 

A megváltozott munkaképességű személyek után 
érvényesíthető adókedvezmény 

Közfoglalkoztatás kedvezménye, K+F tevékenységhez kapcsolódó 
kedvezmények, védett korban elbocsátott foglalkoztatásával 
összefüggő kedvezmény 



A foglalkoztatás kedvezményei 1. 
 Szakképzettséget nem igénylő 

munkakörben vagy mezőgazdasági 
munkakörben történő foglalkoztatás  
 

A fizetendő adó fele, maximum a 
minimálbér után számított adó fele 

Munkaerőpiacra lépők utáni 
kedvezmény*   
 
 

A foglalkoztatás első két évében a 
fizetendő adó, maximum a minimálbér 
után számított adó,  
a harmadik évben a fizetendő adó fele, 
maximum a minimálbér után számított 
adó fele  
 
 

Megváltozott munkaképességű személy 
foglalkoztatása  
 
 

A fizetendő adó, de maximum a 
minimálbér kétszeresének 19,5%-a  
 

* Munkaerőpiacra lépő, 3 vagy több gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult nő esetében a kedvezményezett időszak öt év. 





Prognózis 



Köszönöm a figyelmet! 
 


