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Mi mennyi 2013-ban! 
1. Munkaberek, illetmenyek (minimalber, garantalt berminimum) 

Havi ber 
Ft/ho 

Heti ber 
Ft/hit 

Napi ber 
Ft/nap 

Oraber 
Ft/6ra 

Minimdlber 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (1) bek. 98.000 22.560 4.510 564 

Garantalt berminimum* 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (2) bek. 114.000 26.250 5.250 656 

Kozfoglalkoztatasi ber 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. l.§ (1) bek. - 75.500 17.385 3.475 
421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (l)bek. 

75.500 17.385 3.475 

Garantalt kozfoglalkoztatasi ber* 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rend. 2. § (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (2)bek. 

96.800 22.275 4.455 -

Munkavezetot megilleto kozfoglalkoztatasi ber** 170/2011. 
(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek. 

83.050 19.125 3.820 -

Munkavezetot megilleto garantalt kozfoglalkoztatasi ber*** 
170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 421/2012. 

(XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek. 
106 480 24.500 4.900 

Munkavezetot megilleto garantalt kozfoglalkoztatasi ber*** 
170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 421/2012. 

(XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek. 
• "»y t • • vi v 24.500 4.900 

* A garantalt ber a legalabb kozepfoku iskolai vegzettseget, kozepfoku szakkepzettseget igenylo munkakorben foglalkoztatott munkavallalot 
(kozfoglalkoztatottat) illeti meg. 
** A kozfoglalkoztatasi jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetot kozfoglalkoztatasi ber a szakkepesitest, kozepfoku iskolai vegzettseget nem 
igenylo munkakor betoltese es teljes munkaido teljesitese eseten illeti meg. 
*** A kozfoglalkoztatasi jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetot kozfoglalkoztatasi garantalt ber a legalabb kozepfoku iskolai vegzettseget, 
kozepfoku szakkepzettseget igenylo munkakorben, teljes munkaido teljesitese eseten illeti meg 

Kozszolgdlati tisztviselok illetmenyalapja 2012. evi CCIV. tv. 53. § (1) bek. (Koltsegvetesi tv.) -
2011. evi CXCIX. tv. 132. § 

38.650,-Ft 

Kozalkalmazotti illetmenypotlek szdmitdsi alapja 2012. evi CCIV tv. 54. § (1) bek. b) pont 
(Koltsegvetesi tv.) -1992. evi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 

Legalacsonyabb birdi, ugyeszi alapilletmeny -1. fizetesi fokozat 
2012. evi CCIV tv. 55. § (l)-(2) bek. (Koltsegvetesi tv.) - 2011. evi CLXII. tv. 169. § (2) es 2011. evi 
CIXIV. tv. 59. § (3) bek. 

391.600,-Ft 

Jogi segitoi dradij, kirendelt ugyvedi oradij 2012. evi CCIV tv. 55. § (3)- (4) bek. 
(Koltsegvetesi tv.) - 2003. evi LXXX. tv. 1. § (3) bek. - 1998. evi XI. tv. 131. § (2) bek. 

3.000,-Ft/6ra 

A nevelo szuloi dij legalacsonyabb osszege -gyermekenkent, fiatal felnottenkent 2012. evi 
CCIV. tv. 56. §(1) (Koltsegvetesi tv.) -1997. eviXXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 

15.000,-Ft/ho 

A hivatdsos nevelo sziiloi dij legalacsonyabb osszege 2012. evi CCIV tv. 56. § (2) 
(Koltsegvetesi tv.) - 1997. evi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek. 

135.000,-Ft/ho 

2. A 2011. december 31-et kovetoen megallapitott nyugdijak, nyugdf szeru ellatasok 
Oregsegi nyugdij legkisebb osszege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft 

Arvaelldtds legkisebb osszege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft 
Sajdt jogu nyugelldtds as az ozvegyi nyugelldtds egyuttfolydsitdsi osszeghatdra 

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 
81.510,-Ft 

Rehabilitdcids elldtds minimdlis osszege: minimdlber 30%-a 2011. evi CXCI tv. 9. § 29.400,-Ft 

Rokkantsdgi elldtds minimdlis osszege: minimdlber 30%-a 2011. evi CXCI. tv. 12. § 29.400,-Ft 

3. Allaskeresok tamogatasa, keresetpotlo juttatas 
Ellatas osszege 

Alldskeresesi jdradek Munkaeropiaci jarulekalap 60%-a, legfeljebb a jogosultsag kezdo napjan hatalyos minimalber 
(folyositasi ido maximum 90 nap) 1991. 

evilV.tv. 26-27.§ 
100%-a: 

98.000,-Ft/ho 3.267,-Ft/nap 

Nyugdij elotti alldskeresesi segely 
1991. evilV.tv. 30.§ 

minimalber 40%-a: 
39.200,-Ft 1.307,-Ft/nap 

Keresetpotlo juttatas 1991. evi IV. tv. 
14. § (6) bek. alapjdn kozfoglalkoztatasi 
ber 60-100%-a kdzott merlegelesi 
jogkorben dllapithato meg 

45.300,-Ft/ho - 75.500-,-Ft/ho 
Csak a munkatigyi kirendeltseg altal ajanlott, vagy elfogadott intenziv - heti 20 oras -

kepzesben valo reszvetel eseten jar! 
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4. Munkaadok altal flzetendo kozterhek 
Szocidlis hozzajarulasi add 2011. evi CLV1. tv. 453. §, 459.§ Adoalap 27%-a 

Rehabilitdcids hozzdjdrulds 2011. evi CXCI. tv. 23. § (5) bek. 964.500,-Ft/fo/ev 
(kotelezo foglakoztatasi szintbol hianyzo letszam alapjan) 

Szakkepzesi hozzajarulasi adoalap 1,5%-a 
(ami megegyezik a hozzajarulasra kotelezettet terhelo szocialis 

hozzajarulasi ado alapjaval) 
Szakkepzesi hozzdjdrulds 2011. evi CLV. tv. 4.§ (l)-(2) bek. 

Szakkepzesi hozzajarulasi adoalap 1,5%-a 
(ami megegyezik a hozzajarulasra kotelezettet terhelo szocialis 

hozzajarulasi ado alapjaval) 

5. Munkavallalok altal flzetendo kozterhek 

Nyugdijjarulek 10% 

Munkavdllald egyeni jarulek es 
magdnnyugdij-penztdri tagdij 

fizetesi kotelezettsege 

Termeszetbeni 4% Munkavdllald egyeni jarulek es 
magdnnyugdij-penztdri tagdij 

fizetesi kotelezettsege 

Egeszsegbiztositasi egeszsegbiztositasi jarulek 4% Munkavdllald egyeni jarulek es 
magdnnyugdij-penztdri tagdij 

fizetesi kotelezettsege es munkaero-piaci Penzbeli 3% 
1997. evilXXX. tv. (Tbj.) 19.§(2)- (3) jarulek egeszsegbiztositasi jarulek 

bek. Munkaero-piaci jarulek 1,5% 
osszesen 8,5% 

mindosszesen 18,5% 

6. Egeszsegugyi szolgaltatasi jarulek 6660,-Ft/ho (222,-Ft/nap) 
Egeszsegugyi szolgaltatasi jarulekot fizetni az a belfoldi szemely, aki nem biztositott es egeszsegugyi szolgaltatasra a torveny alapjan 
nem jogosult, tovabba a kiegeszito tevekenyseget folytato egyeni vallalkozo, illetve a kiegeszito tevekenyseget folytato tarsas vallalkozo 
utan a tarsas vallalkozas. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 

7. Adosavok, adokedvezmenyek 

Addsdvok 1995. evi CXVII. torveny (Szja. tv.) 8. § 
Az e tSrveny hatalya ala tartozo jovedelem utan az ado merteke - ha e torveny 
maskent nem rendelkezik - az adoalap 16 szazaleka 

A SZJA tv-bol 2013. januar 1. napjaval kivezetesre keriilt a szuperbrattositas, tehat az 

Adoalap Szja. tv. 29.§. 

evi 2 424 000 Ft jovedelem folott is megsziinik adoalap-kiegeszites.! 
Az osszevont adoalap az adoevben adokotelezettseg ala eso valamennyi onallo, nem 
onallo tevekenysegbol szarmazo, valamint egyeb bevetelbol megallapitott jovedelem, 
tovabba atalanyadozas eseten az egyeni vallalkozoi, a mezogazdasagi kistermeloi 
bevetelbol az atalanyban megallapitott jovedelem. Ha a jovedelem utan a maganszemely 
kotelezett a szocialis hozzajarulasi ado, a 27 szazalekos mertekti egeszsegugyi 
hozzajarulas megfizetesere (kiveve, ha az koltsegkent elszamolhato, vagy azt szamara 
megteritettek), a megallapitott jovedelem 78 szazalekat kell jovedelemkent figyelembe 
venni. 

Az osszevont adoalap - az adoeloleg, illetve az ado kifizetesekor -

Adoalap kedvezmeny Szja. tv. 29/A-B.§ 
- egy es ket eltartott eseten havonta, kedvezmenyezett eltartottankent 62.500,- Ft-
tal, 
- legalabb harom eltartott eseten havonta, kedvezmenyezett eltartottankent 
206.250,- Ft-tal csokkentheto. 

- egy es ket eltartott eseten havonta, kedvezmenyezett eltartottankent 62.500,- Ft-
tal, 
- legalabb harom eltartott eseten havonta, kedvezmenyezett eltartottankent 
206.250,- Ft-tal csokkentheto. 

- a munkahelyi, tizemi etkeztetes max. 12.500 Ft/ho, es/vagy 
Kedvezmenyes addzdsu termeszetbeni 
juttatdsok 
[1995. evi CXVII. tv. (Szja. tv.) 71. §; 1998. evi 
LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek] 

- Erzsebet-utalvany max. 8.000 Ft/ho; 
- Szechenyi Piheno Kartya 

• szallashely alszamlan maximum 225 000 Ft; 
• vendeglatas alszamlan maximum 150 000 Ft; 
• szabadido alszamlan maximum 75 000 Ft. 

Iskolakezdesi tamogatas: 29.400,- Ft/ev 
Onkentes kolcsonos nyugdijpenztarba fizetett 
munkaltatoi hozzajarulas 49.000,- Ft/ho 
onkentes kolcsonos egeszsegpenztarba fizetett munkaltatoi 

Az add merteke: 16% (alapja a kiadott 
juttatas ertekenek 1,19 szerese,) es -14% EHO 

• szabadido alszamlan maximum 75 000 Ft. 
Iskolakezdesi tamogatas: 29.400,- Ft/ev 
Onkentes kolcsonos nyugdijpenztarba fizetett 
munkaltatoi hozzajarulas 49.000,- Ft/ho 
onkentes kolcsonos egeszsegpenztarba fizetett munkaltatoi 
munkaltatoi hozzajarulas 29.400,- Ft/ev 

[1995. evi CXVII. tv. (Szja. tv.) 70. §; 1998. 
evi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (6) bek] 

Csekelyertekti ajandek: 3x 9.800,-Ft. Evente harom alkalommal adhato, a juttatas 
ertekenek l,19szerese utan fizetett 16 % SZJA es 27 % EHO mellett. 

Mezogazdasdgi ostermelonek az e 
tevekenysegbol szarmazo Szja. tv. 23. § 
szerint figyelembe veendo jovedelme 
[1991. evi IV tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, es 1995. 
evi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 

600.000,-Ft 
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8. Penzbeli tarsadalombiztositasi ellatasok es csaladtamogatasok 
Terhessegi gyermekdgyi segely 
(GYAS) 1997. evi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42. § 

A naptari napi atlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozdsi dij (GYED) 1997. 
evi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

Anaptari napi atlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimalber 
ketszeresenek 70 %-a: 137.200,-Ft 

Tdppenz 1997. evi LXXXIII. tv. (Eb. 
tv.) 48. § (8) bek. 

A napi atlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalabb 2 ev biztositasi ido eseteben) 
A napi atlagkereset 50 %-a (2 evnel rovidebb biztositasi ido eseteben vagy a fekvobeteg-
gyogyintezeti ellatas eseten) 
A tappenz egy napra jaro osszege nem haladhatja meg a jogosultsag kezdo napjan ervenyes 
minimalber 200 szazalekanak 30-ad reszet. 

Egy gyermekes csalad eseten 12.200,-Ft/ho 

Egy gyermeket nevelo egyedulallo eseten 13.700,-Ft/ho 

Ketgyermekes csalad eseten gyermekenkent 13.300,-Ft/ho 

Ket gyermeket nevelo egyedulallo eseten gyermekenkent 14.800,-Ft/ho 

Harom, vagy t5bb gyermeket nevelo csalad 
eseten gyermekenkent Csalddi pdtlek (CSP) 
Harom, vagy t5bb gyermeket nevelo csalad 
eseten gyermekenkent 16.000,-Ft/ho 

1998. evi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) 
bek. 

Harom vagy tobb gyermeket nevelo egyedulallo 
eseten gyermekenkent 17.000,-Ft/ho 
Tartosan beteg, illetve sulyosan fogyatekos 
gvermeket nevelo csalad eseten gyermekenkent 23.300,-Ft/ho 
Tartosan beteg, illetve sulyosan fogyatekos 
gyermeket nevelo egyedulallo eseten gyermekenkent 
Tartosan beteg, illetve sulyosan fogyatekos 
gyermeket nevelo egyedulallo eseten gyermekenkent 25.900,-Ft/ho 

Nagykoni fogyatekos eseten 20.300,-Ft/ho 

Intezmenyben elhelyezett gyermek eseten 14.800,-Ft/ho 

Anyasdgi tdmogatds 1998. evi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § 

Az oregsegi nyugdij minimum 225 %-a: 64.125,-Ft 
Ikergyermek eseten 300%-a: 85.500,-Ft 
A tamogatas a szulest koveto 6 honapon beltil igenyelheto, ha az anya legalabb negyszer -
koraszules eseten egyszer - reszt vett terhes-gondozason (Cst. 29. es 32. §). 

Az oregsegi nyugdij minimum 225 %-a: 64.125,-Ft 
Ikergyermek eseten 300%-a: 85.500,-Ft 
A tamogatas a szulest koveto 6 honapon beltil igenyelheto, ha az anya legalabb negyszer -
koraszules eseten egyszer - reszt vett terhes-gondozason (Cst. 29. es 32. §). 

Az oregsegi nyugdijminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/ho 
2 ikergyermek eseten az oregsegi nyugdijminimum 200%-a (57.000,-Ft/ho), 3 Ikergyermek 
eseten 300%-a (85.500,-Ft/h6), 4 Ikergyermek eseten 400% a (114.000,-Ft/ho), 
5 ikergyermek eseten 500%-a (142.500,- Ft/ho), 
6 ikergyermek eseten 600%-a (171.000,- Ft/ho). 

Gyermekgondozusi segely (GYES) 
1998. evi LXXXIV. tv. (Cst.) 20. §, 26. 
§ (l)-(2) bek. 

Az oregsegi nyugdijminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/ho 
2 ikergyermek eseten az oregsegi nyugdijminimum 200%-a (57.000,-Ft/ho), 3 Ikergyermek 
eseten 300%-a (85.500,-Ft/h6), 4 Ikergyermek eseten 400% a (114.000,-Ft/ho), 
5 ikergyermek eseten 500%-a (142.500,- Ft/ho), 
6 ikergyermek eseten 600%-a (171.000,- Ft/ho). 

A gyermek 3 eves koraig, ikergyermekek eseten a tankotelesse valas evenek vegeig, tartosan 
beteg vagy fogyatekos gyermek utan a gyermek 10 eves koraig veheto igenybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelesi tdmogatds (GYET) 
1998. evi LXXXIV. tv. (Cst.) 23. §, 26. 
§(l)-(2) bek. 

Az oregsegi nyugdijminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/ho 
A tamogatasban az a sziilo reszesulhet, aki 3 vagy tobb gyermeket nevel, es a legkisebb 3 es 
8 ev kozotti (Cst. 23. §) 

9. Kis osszegu koveteles ertekhatara 100.000,-Ft 
[2012. evi CCIV. tv. (Koltsegvetesi tv.) 65. §] 
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 97. § (3) bekezdes alapjan az allamhaztartas alrendszereiben - az onkentes teljesitesre torteno 
felhivason kivul - a fenti ertekhatart el nem ero kis osszegu kovetelest behajtasra eloirni nem kell. 

10. Az egyszerusitett foglalkoztatas soran torteno munkavegzesre tekintettel flzetendo kozteher 
Egyszerusitett foglalkoztatasi forma A kozteher merteke (Ft/nap) 

1. mezogazdasagi idenymunka 500,- Ft 

2. turisztikai idenymunka 500,- Ft 

3. alkalmi munka 1.000,- Ft 

4. filmipari statiszta 3.000,- Ft 

Az egyszerusitett foglalkoztatasrol szolo 2010. evi LXXV. torveny (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdes alapjan. Az ellatas alapja az egyszerusitett foglalkoztatas soran 
jogviszonyban alio szamara kifizetett (netto) ber. 
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11. Szocialis ellatasok 

Rendszeres szocialis 
segely ( R S Z S ) 1993. evi 
I I I . tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), 
(4) bek. 
63/2006. (111.27.) K o r m . 
rend. 17/B. § (2) bek. 

Jogosult Hav i osszege 

Rendszeres szocialis 
segely ( R S Z S ) 1993. evi 
I I I . tv. (Szoc. tv.) 37.§ (1), 
(4) bek. 
63/2006. (111.27.) K o r m . 
rend. 17/B. § (2) bek. 

Az az aktiv koniak ellatasara jogosult szemely, aki az 
ellatasra valo jogosultsag kezdo napjan 
a) egeszsegkarosodott szemelynek minosul, vagy 
b) a ra iranyado nyugdijkorhatart 6t even beliil betolti, 
vagy 
c) 14 even aluli kiskoru gyermeket nevel - felteve, 
hogy a csaladban elo gyermekek valamelyikere 
tekintettel mas szemely nem reszesiil a Cst. szerinti 
gyermekgondozdsi tamogatasban, gyermekgondozasi 
dijban, terhessegi gyermekagyi segelyben - es a 
gyermek ellatasat napkozbeni ellatast biztosito 

A rendszeres szocialis segely havi osszege a csaladi 
jovedelemhatar osszegenek es a jogosult csaladja havi 
osszjovedelmenek kiilonbozete, de nem haladhatja 
meg a kozfoglalkoztatasi ber (75.500,-Ft) mindenkori 
kotelezo legkisebb osszege szemelyi jovedelemadoval, 
munkavallaloi, egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal 
csokkentett osszegenek 90%-at azzal, hogy ha a rendszeres 
szocialis segelyre jogosult csaladja tagjanak foglalkoztatast 
helyettesito tamogatasra valo jogosultsagot allapitottak meg, 
a rendszeres szocialis segely osszege nem haladhatja meg a 
netto kozfoglalkoztatasi ber 90%-anak es a foglalkoztatast 
helyettesito tamogatas osszegenek kiilonbozetet.. A csaladi 
jovedelemhatar osszege megegyezik a csalad fogyasztasi 
egysegeihez tartozo aranyszamok osszegenek es az oregsegi intezmenyben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudjak 

biztositani, vagy 
d) a telepiilesi onkormanyzat rendeleteben foglalt 

A rendszeres szocialis segely havi osszege a csaladi 
jovedelemhatar osszegenek es a jogosult csaladja havi 
osszjovedelmenek kiilonbozete, de nem haladhatja 
meg a kozfoglalkoztatasi ber (75.500,-Ft) mindenkori 
kotelezo legkisebb osszege szemelyi jovedelemadoval, 
munkavallaloi, egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal 
csokkentett osszegenek 90%-at azzal, hogy ha a rendszeres 
szocialis segelyre jogosult csaladja tagjanak foglalkoztatast 
helyettesito tamogatasra valo jogosultsagot allapitottak meg, 
a rendszeres szocialis segely osszege nem haladhatja meg a 
netto kozfoglalkoztatasi ber 90%-anak es a foglalkoztatast 
helyettesito tamogatas osszegenek kiilonbozetet.. A csaladi 
jovedelemhatar osszege megegyezik a csalad fogyasztasi 
egysegeihez tartozo aranyszamok osszegenek es az oregsegi intezmenyben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudjak 

biztositani, vagy 
d) a telepiilesi onkormanyzat rendeleteben foglalt nyugdij mindenkori legkisebb osszege 90%-anak szorzataval. 

Maximum osszege: 44.508,- Ft 
Fht-baii reszesiilo csaladtag eseten, a rszs maximum 
osszege 21.708,- Ft 

felteteleknek megfelel. 

nyugdij mindenkori legkisebb osszege 90%-anak szorzataval. 
Maximum osszege: 44.508,- Ft 
Fht-baii reszesiilo csaladtag eseten, a rszs maximum 
osszege 21.708,- Ft 

nyugdij mindenkori legkisebb osszege 90%-anak szorzataval. 
Maximum osszege: 44.508,- Ft 
Fht-baii reszesiilo csaladtag eseten, a rszs maximum 
osszege 21.708,- Ft 

Foglalkoztatast 
Jogosult H a v i osszege 

Foglalkoztatast 
helyettesito tamogatas 
1993. evi I I I . tv. (Szoc. 
tv.) 35 .§ 

Foglalkoztatast helyettesito tamogatasra jogosult 
az a szemely, akinek az aktiv koniak ellatasara valo 
jogosultsagat megallapitottak, kiveve azt, aki RSZS-re 
jogosult (a fent hivatkozottak szerint) 

A foglalkoztatast helyettesito tamogatas havi osszege az 
oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 80%-a: 
22.800,- Ft/ho 

Jogosult H a v i osszege 

a rea iranyado nyugdijkorhatart betoltott szemely, a) 
akinek sajat es vele egytitt lako hazastarsa, elettarsa 
jovedelme alapjan szamitott egy fore juto havi 
jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegenek 80%-at, 

az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 80%-a: 22.800,-
Ft/ho 

Idoskoruak jdradeka 
1993. evi III. tv. (Szoc. tv.) 
32/B § es 32/C § 

Idoskoruak jdradeka 
1993. evi III. tv. (Szoc. tv.) 
32/B § es 32/C § 

az egyedulallo, a rea iranyado nyugdijkorhatart betoltott, 
de 75 evesnel fiatalabb szemely, akinek havi jovedelme 
nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegenek 95%-at, 

b) 
az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 95%-a: 
27.075,-Ft/ho 

Idoskoruak jdradeka 
1993. evi III. tv. (Szoc. tv.) 
32/B § es 32/C § 

az egyedulallo, 75. eletevet betoltott szemely, akinek c) 
az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 130%-a: 
37.050,-Ft/ho 

havi jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegenek 130%-at. 

c) 
az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 130%-a: 
37.050,-Ft/ho 

Jovedelemmel rendelkezo jogosult eseten az idoskoruak jaradekanak havi osszege a fentiek szerint jaro osszeg 
es a jogosult havi jovedelraenek a kiilonbozete, de legalabb 1.000,- Ft. 

Jogosult Hav i osszeg 

A sulyosan fogyatekos, vagy tartosan beteg 18 ev 
alatti szemely gondozasa eseten a Koltsegvetesi tv-ben 

Apoldsi dij 
2012. evi CCIV. tv. 
(Koltsegvetesi tv.) 56. § (8) 
bek. es 1993. evi III. tv. (Szoc. 

Apolasi dijra jogosult - a jegyes kivetelevel - a 
hozzatartozo [Ptk. 685. § b) pontja], ha allando es 
tartos gondozasra szorulo 

- sulyosan fogyatekos, vagy 

meghatarozott alaposszeg 100 %-a: 29.500,-Ft 
Apoldsi dij 
2012. evi CCIV. tv. 
(Koltsegvetesi tv.) 56. § (8) 
bek. es 1993. evi III. tv. (Szoc. 

Apolasi dijra jogosult - a jegyes kivetelevel - a 
hozzatartozo [Ptk. 685. § b) pontja], ha allando es 
tartos gondozasra szorulo 

- sulyosan fogyatekos, vagy 
A fokozott apolast igenylo sulyosan fogyatekos szemely 
gondozasa, apolasa eseten a Koltsegvetesi tv-ben 

tv.) 44. § - tartosan beteg 18 ev alatti 
szemely gondozasat, apolasat vegzi (Szoc. tv. 41. §) 

meghatarozott alaposszeg 130 %-a: 38.350,-Ft tv.) 44. § - tartosan beteg 18 ev alatti 
szemely gondozasat, apolasat vegzi (Szoc. tv. 41. §) 

A 18. eletevet betoltott tartosan beteg szemely apolasa eseten 
legalabb a Koltsegvetesi tv-ben meghatarozott alaposszeg 
legalabb 80 %-a: 
23.600,-Ft 

12. Bergarancia tamogatas maximuma 1.065.500,-Ft 
(1994. evi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Nemzetgazdasdgi Kozlony 2012/14. szam) 

A felszamolo a tamogatasi igeny meghatarozasa soran a tamogatasra jogosult gazdalkodo szervezetnek a jogosultakkal szemben, a berfizetesi napon 
fennallo bertartozasat, de egy felszamolasi eljarason beliil jogosultankent legfeljebb a targyevet megelozo masodik ev - Kozponti Statisztikai Hivatal 
altal kozzetett - nemzetgazdasagi havi brutto atlagkeresetenek (a tovabbiakban: brutto atlagkereset) otszoroset veheti figyelembe. Amennyiben a 
felszamolasi eljaras egyes naptari eveiben a brutto atlagkereset merteke eltero, a jogosultsag szempontjabol a magasabb brutto atlagkereset alapjan 
szamitott tamogatasi merteket kell figyelembe venni. 
Ha a felszamolasi eljaras kezdetetol egy ev eltelt, azon jogosultak eseteben, akikre vonatkozoan az addig igenybe vett osszeg kimeritette az emlitett 
otszoros merteket, jogosultankent tovabbi, legfeljebb ketto havi brutto atlagkeresetnek megfelelo tamogatast igenyelhet a felszamolo, ha annak e 
torvenyben meghatarozott egyeb feltetelei fennallnak. A ketszeres osszeg (7.§ (2) bek) 

426.200,- Ft 


