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A tArtAlomból:

mit tehet egy vállAlkozó, hA utólAg kiderül,  
hogy A már közzétett számviteli beszámoló nem helyes?

Minden év május 31-ig kell a számviteli 
beszámolókat (éves, egyszerűsített éves, 
mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszá- 
molók) közzétenni, letétbe helyezni azon 
vállalkozók esetében, amelyek üzleti évének 
fordulónapja december 31-e. Előzőeken kívül az 
összevont (konszolidált) éves beszámolókat is 
kötelező letétbe helyezni, mégpedig legkésőbb 
a fordulónapot követő hatodik hónap végéig. 
Ugyancsak letétbe helyezési szabályok 
vonatkoznak az előtársasági beszámolóra, ha ezen 
időszak alatt a cég vállalkozási tevékenységet 
végzett, továbbá devizanemek közötti áttérés, 
felszámolás, végelszámolás és átalakulás esetén 
tevékenységet lezáró beszámolók eseteire. 

Közzétételi, letétbe helyezési kötelezettség 
vonatkozik a civil szervezetek beszámolóira is, 
mely – szemben a vállalkozásokkal – nem a Cég-
információs Szolgálatnál, hanem az Országos 
Bírósági Hivatalnál (OBH) történik. 

A beszámolók letétbe helyezésének és köz-
zétételének szabályai a számviteli törvény sze-
rinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe 
helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. 
(IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) találhatóak.

A vállalkozások számviteli beszámolójukat 
(2009. május 1-jétől) csak elektronikus úton helyez-

hetik letétbe és tehetik közzé az Elektronikus Beszá-
moló Portálon az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő 
Rendszeren (OBR) keresztül (www.e-beszamolo.
kim.gov.hu). Ugyanezen az oldalon bárki ingyene-
sen bármely vállalkozás számviteli beszámolójába 
betekinthet. A számviteli beszámolók mellett (mér-
leg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), azok 
könyvvizsgálói jelentése, a tulajdonos(ok) adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó határozata 
kérdezhetők le. A közzététellel a vállalkozó egyúttal 
letétbe helyezési kötelezettségének is eleget tesz. 
A számviteli beszámoló közzétételéhez – beszá-
molás időszaktól függetlenül – 2016. január 1-jét 
követően közzétételi költségtérítés megfizetési 
kötelezettség nem párosul.

A számviteli beszámoló akkor helyezhető 
letétbe és tehető közzé, ha azt a vállalkozás tulaj-
donosa(i) elfogadták és döntést hoztak az abban 
szereplő eredmény felhasználásáról.

A már közzétett beszámoló kicserélésnek igé-
nye akkor merülhet fel, ha abban utólag a vállal-
kozás hibát talál, ezért szeretné azt kijavítani és 
a már közzétett hibás beszámolóját egy hibát-
lanra kicserélni. A hiba okai különbözőek lehetnek, 
melyek jellegétől függően van lehetőség a hiba 
javítására és 2016. január 1-jétől bizonyos ese-
tekben, meghatározott módon, a már közzétett 
beszámolót ki lehet cserélni.
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Miért lehet hibás egy száMviteli beszáMoló,  
és melyek a javítási lehetőségek?

1. A közzétett beszámoló megegyezik a tulajdo-
nosok által elfogadottal, azonban az elfoga-
dást követően a beszámolóban a számviteli 
törvény szerinti hibát fedeztek fel.

A tulajdonos(ok) által elfogadott beszámoló 
ismételt, eltérő tartalommal történő köz-
zétételére számviteli törvény szerinti hiba 
esetén nincs mód, az abban szereplő hibát 
a számviteli törvény ellenőrzésre, önellenőr-
zésre vonatkozó szabályai szerint lehet csak 
javítani. Így tehát a beszámolóban szereplő, 
lezárt üzleti év(ek)et érintő adatok javítására 
csak a hibafeltárás üzleti évének beszámoló-
jában kerülhet sor, a javítás módjánál figye-
lembe véve azt, hogy a hiba a vállalkozás 
számviteli politikája szerint jelentősnek vagy 
nem jelentősnek minősül, ugyanis ettől függ 
a hibajavítás bemutatása a hibafeltárás évé-
nek beszámolójában.

Nem jelentős hiba esetén azt tárgyévi tétel-
ként kell elszámolni a kapcsolódó adó-
alap-korrekció alkalmazásával. Jelentős hiba 
esetén pedig a mérleg és eredménykimutatás 
középső oszlopában kell kiemelni a hibás ada-
tokat, egyúttal az eredményre ható tételeket az 
eredménytartalékkal szemben kell könyvelni.

2. A közzétett beszámoló nem egyezik meg 
a tulajdonosok által elfogadottal, mert például 
a beszámoló közzététele során egyes beszá-
molórészeket nem küldtek be, véletlenül két 
vagy több vállalkozó beszámolóját összeke-
verték, vagy pedig nem megfelelő dokumentu-
mokat tettek közzé.

Ebben az esetben az érintett cég első számú 
vezetőjének nyilatkozata alapján (ennek min-
tája a céginformációs szolgálat honlapjáról 
letölthető) a hibásan beküldött beszámoló ún. 
passzív státuszba kerül, ami azt jelenti, hogy 
a hibás beszámoló továbbra is elérhető marad, 
azonban emellett közzétehető és elérhető 
a javított beszámoló is. 

A beszámoló törlése csak abban az eset-
ben lehetséges, ha a közzétételhez szüksé-
ges elektronikus űrlapon megadott cégada-
tok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem 
egyeznek a cégjegyzék adataival, és ezért 
az nem annak a vállalkozásnak a számviteli 
beszámolójaként került közzétételre, amelyre 
adatai vonatkoznak.

A csere lehetősége a közzétételtől számított 
egy éven belül, egy alkalommal kérelmezhető. 
A csere tényéről a Céginformációs Szolgálat 
értesíti az adóhatóságot is.

Amennyiben a beszámoló passziválását vagy 
eltávolítását követő ismételt benyújtás a köz-
zétételi határidő letelte után történik, a Cég-
információs Szolgálat a késedelem miatt 
mulasztási bírságot szabhat ki.

3. A közzétett beszámoló megegyezik a tulajdo-
nosok által elfogadottal, azonban a könyvvizs-
gálók minőségellenőrzését végző közfelügye-
leti hatóság szankcióként úgy rendelkezik, hogy 
a könyvvizsgálói jelentést vissza kell vonni. 

A közfelügyeleti hatóság az általa kiválasztott 
könyvvizsgálói megbízáson utólag végzett 
minőségellenőrzés eredményeként a könyv-
vizsgálót a könyvvizsgálat ismételt elvégzésére 
és/vagy a könyvvizsgálói jelentés visszavoná-
sára kötelezheti. A könyvvizsgálónak az ismé-
telt audit elvégzésére 90 nap áll rendelkezésére. 
A könyvvizsgáló eddig a határidőig köteles érte-
síteni a közfelügyeleti hatóságot az ismételten 
elvégzett könyvvizsgálat eredményéről.

Amennyiben a megismételt könyvvizsgálat 
eredményeként az eredetileg kibocsátott jelen-
tés változatlan marad, azt nem kell kicserélni.

Amennyiben a hatóság véleménye szerint 
a kibocsátott és közzétett könyvvizsgálói 
jelentés nem felel meg a könyvvizsgáló által 
összegyűjtött bizonyítékoknak, azt vissza kell 
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vonni. Ha ezt követően a könyvvizsgáló új 
jelentést bocsát ki, akkor a vállalkozó a visz-
szavont, illetve az új független könyvvizsgálói 
jelentésre az általános közzétételi és letétbe 
helyezési előírásokat köteles alkalmazni.

Abban az esetben, ha a könyvvizsgálat ismé-
telt elvégzésére 90 napon belül nem kerül sor, 
a könyvvizsgáló köteles a kibocsátott könyv-
vizsgálói jelentést visszavonni.

A már közzétett könyvvizsgálói jelentés 
OBR-rendszerben történő passzív státuszba 
kerülését az érintett vállalkozásnak kell kezde-
ményeznie, mivel a jelentés cseréje (passzivá-
lása) a vállalkozás felelőssége, ugyanis ahogy 
a beszámoló összeállításáért, úgy annak 
letétbe helyezéséért, közzétételéért is a vállal-
kozás első számú vezetője a felelős.

Amennyiben az ismételt könyvvizsgálat során 
az derül ki, hogy a már közzétett beszámoló 
nem helyes, feltárt hiba javítására az 1. eset-
ben leírtak szerint van lehetőség, a már közzé-
tett beszámoló kicserélésére nincs mód.

Civil szervezetekre vonatkozó  
eltérő szabályok

Amint azt már a cikk elején is jeleztem, civil szer-
vezetek beszámolóinak letétbe helyezése az 
 Országos Bírósági Hivatalnál (OBH) történik. 
A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) előírásai értel-
mében a szervezet az adott üzleti év mérlegforduló-
napját követő ötödik hónap utolsó napjáig – tehát 
minden év május 31-ig – köteles a beszámolóját, il-
letve a közhasznúsági mellékletét letétbe helyezni.

2015. január 1-től a civil szervezetek számvi-
teli beszámolójukat és a közhasznúsági jelentésü-
ket papír alapon vagy elektronikus úton – ÁNYK 
nyomtatványkitöltő program segítségével, ügy-
félkapun keresztül – küldhetik meg letétbe helye-
zésre és közzétételre az Országos Bírósági Hivatal 
(OBH) számára. A beszámolóhoz mellékelni kell 
a közzétételi jogosultságra vonatkozó meghatal-
mazást is. Továbbá azon szervezet esetén, amely 
könyvvizsgálatra kötelezett, a beszámolóhoz mel-
lékelni kell a független könyvvizsgálói jelentést is.

A közzétett beszámoló és könyvvizsgálói 
jelentése az OBH honlapján az országos névjegy-
zékben a szervezet nevének vagy nyilvántartási 

számának megadásával, keresőprogram segítsé-
gével letölthető: http://birosag.hu/allampolgarok-
nak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegy-
zeke-kereses.

Az OBH honlapján az alábbi szervezettípusok be-
számolói találhatók meg:

 – alapítvány, közalapítvány,
 – egyesület, sportegyesület,
 – köztestület,
 – magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, vegyes pénztár,
 – MRP (munkavállalói résztulajdonosi program) 

szervezet,
 – országos sportági szakszövetség,
 – egyéb szervezet.

A papír alapú beszámoló egy eredeti példá-
nyát – annak elfogadásától számított 10 évig – 
köteles megőrizni a szervezet, és ha a megküldött 
beszámoló szabályszerűségével összefüggésben 
kétség merülne fel, köteles azt a bíróság, illetve 
a törvényességi ellenőrzést folytató ügyészség 
felhívására bemutatni. Ha egy civil szervezet 
a számviteli beszámolóját postai úton küldi meg 
az OBH részére és igazolást kér a letétbe helyezé-
séről, azt külön kell igényelnie.

Amennyiben a szervezet elektronikusan küldi 
be a beszámolót, a beküldés tényéről elektronikus 
igazolást kap, amely alapján a beszámoló infor-
matikai ellenőrzés szempontjából szabályszerű-
nek minősül.

Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és 
esetleges közhasznúsági mellékletének a közzé-
tételéről díjmentesen intézkedik.

Abban az esetben, ha a civil szervezet saját 
honlappal is rendelkezik, a beszámolót és a köz-
hasznúsági mellékletet saját honlapján is köteles 
elhelyezni, valamint annak megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Amennyiben a civil szervezet a beszámolóval, 
illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül 
nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési 
eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen.

A civil szervezetek beszámolóinak letétbe 
helyezésről és közzétételéről rendelkező jog-
szabály nem tartalmaz speciális rendelkezést 
a beszámoló esetleges cseréjének eseteire vonat-
kozóan.  ◙



Aprópénz Adózási Hírlevél  XIII. évf. 5. szám – 2018. nyár (május–június–július)

4

Egyre több diák vállal munkát nyáron, ezért fontos, 
hogy mind a foglalkoztatók, mind pedig a diákok 
ismerjék az erre vonatkozó adózási szabályokat.

Diákmunkát bármely diák végezhet, aki 
16 éves elmúlt, azonban 18 év alatt szülői enge-
dély szükséges. Iskolai szünetben a 15 évesnél 
idősebb tanulók is dolgozhatnak, rájuk is vonat-
kozik, hogy szülői engedély legyen. Fontos tudni, 
hogy a 18 évesnél fiatalabbak nem túlórázhatnak, 
valamint éjszaka nem végezhetnek munkát. Egyes 
speciális esetekben (ilyenek: kulturális, művészeti, 
sport-, hirdetési tevékenység) a 16 évnél fiatalab-
bak tanév közben is dolgozhatnak.

A munkavégzés bármelyik formájához szüksé-
ges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító jele. Aki-
nek még nincs, azt az adóhatóságnál tudja igényelni, 
az ÁNYK programban is kitölthető ’T34-es nyomtat-
ványon. Az adóazonosító jel igénylése ingyenes.

Ahogy más munka, úgy a diákmunka ese-
tén is a levonás mértéke a bruttó fizetésből attól 
függ, hogy milyen munkát végez valaki, és milyen 
módon foglalkoztatják. Így például a háztartási 
munka után kapott pénzből semmit nem kell 
befizetni az államnak, az egyszerűsített foglal-
koztatás keretében (mezőgazdasági és turiszti-
kai idénymunka, alkalmi munka) végzett munka 
után pedig napi 500,- Ft, illetve 1.000,- Ft az adó-
teher, amelyet a munkáltató fizet, a diáknak pedig 
a minimálbér vagy garantált bérminimum 130%-
áig nem kell adóznia.

A minimálbér emelésének köszönhetően idén 
már óránként legalább bruttó 794,- Ft-ot kell fizetni 
a diákmunkáért, a legalább középfokú iskolai vég-
zettséget vagy középfogú szakképzettséget igénylő 
munkakörökben pedig 1.038,- Ft az alsó határ.

Milyen foglalkoztatási formákban végezhetnek 
munkát a diákok?

1. ún. hagyományos foglalkoztatási formákban:
a) munkaviszonyban;
b)  munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban (pl. megbízási szerződéssel);
c) egyszerűsített foglalkoztatás keretében;
d)  háztartási alkalmazottként (pl. gyermekek 

felügyelete).

2. Kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő 
foglalkoztatási formában, értem ezalatt: nap-
pali tagozatos diákként iskolaszövetkezetben.

A foglalkoztatási formákról az ismertetés 
a következőkben található:

1. ún. hagyományos foglalkoztatási formákban

a) munkaviszony esetén az adózás és járulék-
fizetés szempontjából nincs különbség diák és nem 
diák között. Mindkét személynél bérjövedelemnek 
számít, ezért 15% SZJA-t, 8,5% egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci járulékot és 10% nyugdíjjárulék 
kerül levonásra belőle kifizetés előtt. Ezen közter-
heket a munkáltató állapítja meg, vonja le a tanuló 
munkabéréből, és gondosodik annak bevallásáról 
és NAV részére történő befizetéséről.

A munkaviszony keretében foglalkoztatott 
tanuló – más munkaviszonyban álló személyhez 
hasonlóan – a társadalombiztosításról szóló tör-
vény szerint biztosítottá válik, így jogosultságot 
szerez az egészségbiztosítási ellátáson túl a tár-
sadalombiztosítás valamennyi ellátására (ide-
értve a táppénzt is), valamint esetében ezeket az 
időket a majdani nyugdíjánál is figyelembe veszik.

A tanulónak a munkaviszonyból származó 
jövedeleméről SZJA bevallást kell benyújtania 
a tárgyévet követő év május 20-ig.

b) ha munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyban (pl. megbízással) történik a diák fog-
lalkoztatása, akkor a bevétellel szemben költség-
elszámolás lehetséges. Ennek kétféle módja van: 
a tételes, vagy a bizonylat nélküli költségelszámo-
lás. Tételes költségelszámolás esetén a tanulónak 
valamennyi, a tevékenységével kapcsolatban fel-
merült költségét számlával kell igazolnia. A másik 
módszer a 10%-os vélelmezett költséghányad 
alkalmazása, amelynek érvényesítéséhez nincs 
szükség számlákra. Utóbbi esetben a bevétel 
90%-a a jövedelem. Nyári munka esetén a  10%-os 
költséghányad alkalmazása javasolt. Az SZJA 
mértéke itt is 15%.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
(pl. megbízási jogviszony) keretében foglalkozta-
tott diákok nem lesznek automatikusan biztosítot-
tak. A biztosítottá válás törvényben előírt feltétele 
ezen módnál, hogy a foglalkoztatott (a diák) havi 
díjazása elérje a tárgyhónap első napján érvé-
nyes minimálbér összegének 30%-át, illetve nap-
tári napokra nézve annak 30-ad részét. Idei évben 
a minimálbér összege 138.000,- Ft, melynek 30%-a 
41.400,- Ft. Abban az esetben, ha nem egész 
hónapban foglalkoztatják a diákot, akkor a díja-
zás egy napra jutó összegének az 1.380,- Ft-ot kell 
elérnie ahhoz, hogy biztosított legyen. 

Amennyiben a biztosítási jogviszony létrejön, 
a tanulótól 10% nyugdíjjárulékot és 7% egészség-
biztosítási járulékot kell vonni. Ebben az esetben 
a tanuló az egészségügyi ellátáson túl (amire 

nyári diákMunka adózási szabályai – 2018. év
MT E
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tanulóként egyébként is jogosult) valamennyi ellá-
tásra jogosultságot szerez (pl. táppénz, nyugdíj). 
A közterheket itt is a munkáltató vonja le, és gon-
dosodik azok bevallásáról.

A foglalkoztató a tanuló számára a levont járu-
lékokról minden esetben köteles igazolást kiadni.

Ha a diák havi díjazása nem éri el a tárgyhó-
nap első napján érvényes minimálbér összegének 
30%-át, akkor nem jön létre biztosítási jogviszony, 
ekkor a tanulótól a megbízó nem von le egyéni 
járulékot, csak SZJA-t. 

A tanulónak a megbízási jogviszonyból szár-
mazó jövedelme önálló tevékenységből származó 
jövedelemként lesz adóköteles, és erről személyi 
jövedelemadó bevallást kell benyújtania a tárgy-
évet követő év május 20-ig.

c) diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében is végezhető, ennek további alformái 
a következők lehetnek

 –  mezőgazdasági, továbbá turisztikai idény-
munka: időtartama nem haladja meg egy 
naptári éven belül a 120 napot, nem kell 
járulékot fizetni, az adó napi 500,- Ft, amit 
a munkáltató fizet.

 –  alkalmi munka: a munkáltató és a munkavál-
laló között összesen legfeljebb 5 egymást 
követő naptári napig és egy naptári hóna-
pon belül összesen legfeljebb 15 naptári 
napig és egy naptári éven belül összesen 
legfeljebb 90 naptári napig létesített hatá-
rozott időre szóló munkaviszony. A foglal-
koztatással kapcsolatos napi 1.000,- Ft ösz-
szegű közterhet a munkáltató fizeti.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében vég-
zett munka ellenértéke bérjövedelemnek minősül. 
A munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoz-
tatásból származó jövedelméről csak akkor kell 
az adóévet követő év május 20-ig SZJA-bevallást 
készítenie, ha bevétele meghaladja a napi mini-
málbér vagy garantált bérminimum 130%-át (men-
tesített keretösszeg), vagyis átlagosan a napi 
8.255,- Ft-ot vagy szakképzettséget igénylő mun-
kakörben a napi 10.790,- Ft-ot. Jövedelemként 
a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell 
a bevallásban szerepeltetni.

A filmipari statisztaként végzett alkalmi mun-
kából származó bevételből (maximum napi nettó 
12.000,- Ft) nem kell jövedelmet megállapítani, és 
bevallást benyújtani.

d) háztartási munka (ún. adórendszeren 
kívüli keresettel járó foglalkoztatás) keretében 
szerzett jövedelem után nem kell sem adót, sem 
járulékot fizetni. Tipikusan ilyen munkák a takarí-
tás, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, 
tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, 
kertgondozás.

Amennyiben a tanuló, hallgató háztartási alkal-
mazottként végez munkát, abban az esetben nem 
lesz biztosított. Adózással kapcsolatos kötele-
zettség (bejelentés, regisztrációs díj megfizetése) 
csak a munkáltatónál jelentkezik. A regisztrációs 
díj háztartási alkalmazottanként havi 1.000,- Ft. 
Ha a háztartási alkalmazottként foglalkoztatott 
diák kéri, akkor a munkáltató köteles részére a kifi-
zetett munkabérről igazolást adni, amivel a későb-
biekben igazolni tudja, hogy honnan származik 
a keresete.

2. Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka

Iskolaszövetkezet tagjaként csak nappali 
tagozatos tanulmányokat folytató tanuló, hallgató 
dolgozhat. A jövedelemből járulékot nem vonnak, 
így nem is minősül biztosítottnak a diák még 
akkor sem, ha 25. életévének betöltéséig szünetel-
teti a tanulói, hallgatói jogviszonyát (halasztás). 
Egészségügyi szolgáltatásra viszont jogosult, 
hiszen ez a jogosultság a tanulói, illetőleg hallga-
tói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való 
jogosultság megszűnéséig (ideértve a tanulói, 
hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát 
is) fennáll.

Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett mun-
káért kapott pénz nem önálló tevékenységből 
származó jövedelemnek minősül, ezért 15% 
SZJA-t vonnak belőle. Ezt az iskolaszövetkezet 
fizeti be az adóhatóságnak. Az így megszerzett 
jövedelmet fel kell tüntetni az SZJA-bevallásban, 
amit következő év május 20-ig kell benyújtani az 
állami adó- és vámhatósághoz.

Iskolaszövetkezetnél olyan diák is dolgozhat, 
aki most fejezte be az általános iskolai tanulmá-
nyait, vagy érettségi vizsgát tett, illetve felsőfokú 
tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett. 
A diákigazolvány ugyanis a tanév végét követő 
október 31-ig érvényes.

Az iskolaszövetkezeteknél a tanulóknak 
taggá kell válniuk, ehhez jellemzően egy egyszeri, 
 1.000–3.000,- Ft értékű szövetkezeti részjegyet 
kell váltani. Ezt a munka végeztével visszaadják, 
mert olyankor kiléptetik a diákot. 

Bármelyik formában is történik meg a diákok 
foglalkoztatása, azt ne felejtsük el, hogy a mun-
káltatónak, kifizetőnek a kifizetéskor igazolást 
kell adnia a kifizetett összegről, a levont szemé-
lyi jövedelemadó előlegről, és a levont járulékok-
ról. A magánszemélynek ezekről adóévi összesí-
tett igazolást is kell kapnia az adóévet követő év 
január 31-éig.

Bár 2016 óta egyre szélesebb körben készíti el 
az adóhatóság az SZJA-bevallásokat, azt minden-
képpen fontos tudni, hogy mindenkinek a saját 
felelőssége, hogy ellenőrizze.  ◙
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A munkáltatók által a munkavállalóknak adha-
tó cafeteria elem az iskolakezdési támogatás. 
Az adót a munkáltató fizeti meg utána.

Az iskolakezdési támogatás idén is csak utal-
vány formában nyújtható. Ez a caffeteria-elem 
az általános- és középiskolai tanulók beisko-
lázásához nyújt segítséget a szülők számára. 
Az utalvány a tanévkezdés első napját megelőző 
60. naptól tárgyév december 31-ig használható 
fel. A jogszabály rögzíti a felhasználás célját is, 
ezek nevesítve a következők lehetnek: tanköny-
vek, taneszközök és ruházati termékek vásárlása. 
Iskolakezdési támogatás abban az évben adható 
először, amikor az igénylő gyermeke megkezdi 
általános iskolai tanulmányait.

Tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jétől az 
iskolakezdési támogatás egyes meghatározott 
juttatásnak minősül, ezért az ezen juttatás utáni 
adóteher mértéke összesen 40,71% (1,18-szoros 

adóalap után 15% SZJA és 19,5% EHO kötelezett-
ség terheli). A juttatás évente egyszeri alkalom-
mal, mindkét szülőnek adható. A munkáltató dönt-
het úgy, hogy mindkét szülő kapjon iskolakezdési 
támogatást akkor is, ha ugyanazon munkáltatónál 
dolgozik mindkét szülő. A jogosultság feltétele 
az, hogy a szülő családi pótlékra legyen jogosult. 
Az utalvány felhasználható a már említett célokra 
a tanév első napját megelőző 60. naptól egészen 
az érintett naptári év utolsó napjáig.

A juttatást a munkáltató (társas vállalkozás) 
adja a munkavállalónak (társas vállalkozás sze-
mélyes közreműködő tagjának). A juttatás igény-
bevételére az a szülő (munkavállaló, személyesen 
közreműködő tag) jogosult, akinek gyermeke köz-
oktatásban tanul, a gyermek után családi pótlékra 
jogosult vagy a szülőnek közös háztartásban élő 
házastársa.  ◙

Itt a nyár, jellemzően ebben az időszakban ke-
rül a szabadságok jelentős része felhasználásra. 
 Ennek okán érdemes áttekinteni a szabadságra 
vonatkozó aktuális szabályokat.

A szabadságnak a munkavállaló pihenését, 
regenerálódását szolgáló céljából következik, 
hogy az alapvetően a ténylegesen munkában töl-
tött idő után illeti meg a munkavállalót minden 
munkával töltött naptári évben.

A korábban rendes szabadság néven futó fize-
tett szabadság kiszámításának alapvető szabá-
lyai nem változtak 2018-ban. Az összes (rendes) 
fizetett szabadság 2018-ben is az alapszabadság-
ból és a több címen is járó pótszabadságból vagy 
pótszabadságokból tevődik össze.

Az Mt. tényleges munkavégzés nélkül is mun-
kában töltött és így szabadságra jogosító időnek 
minősíti a következő időket is:

 – a munkaidő-beosztás alapján történő munka-
végzési kötelezettség alóli mentesülési idő-
tartama (tipikusan ilyennek minősülnek pél-
dául a pihenőnapok, pihenőidők vagy például 
a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként biz-
tosított szabadidő),

 – a szabadság ideje,
 – a szülési szabadság időtartama,
 – a gyermek gondozása céljából igénybe vett fi-

zetés nélküli szabadság első 6 hónapja,
 – a naptári évenként 30 napot meg nem haladó 

keresőképtelenség (a naptári évre eső egyes 

iskolakezdési táMogatás feltételei,  
összege és igénylése 2018. évben

fizetett szabadság 2018-ban
keresőképtelenségek tartamát össze kell adni)

 – a tényleges önkéntes tartalékos katonai szol-
gálatteljesítés 3 hónapot meg nem haladó idő-
tartama,

 – a munkavégzés alóli speciális mentesüléseknek 
az Mt. 55. § (1) bekezdés b)–k) pontban megha-
tározott tartama(orvos, véradás, halál, stb).
Az, hogy a rendszeres napi munkavégzés során 

a munkavállaló hány órát dolgozik, a szabadság 
szempontjából lényegtelen, ugyanis részmunka-
idős foglalkoztatás esetén is teljes szabadság jár.

A tört évre vonatkozó arányosítási szabály 
alapján annak a munkavállalónak, akinek a mun-
kaviszonya év közben szűnik meg illetve év köz-
ben kezdődik, csak az adott munkahelyen eltöltött 
időnek megfelelő mértékű szabadság jár.

Az az alapszabadság, amely minden teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót válto-
zatlanul megillet 20 nap, melyhez hozzáadódnak 
a pótszabadságok.

Pótszabadság jogcímei és mértéke:
 • munkavállaló életkora (25 éves kortól +1, majd 

3 évenként +1 nap 45 éves korig),
 • 16 évesnél fiatalabb gyermekek száma (2, 4 il-

letve 7nap),
 • fogyatékkal élő gyermekek száma (2 nap / 

gyermek),
 • apákat megillető szabadság gyerek születése-

kor (5 illetve 7 nap),

MT E
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 • legalább 50%-os egészségkárosodás (5 nap),
 • 18 év alatti munkavállaló (5 nap),
 • föld alatt dolgozó (5 nap),
 • ionizáló sugárzású munkahely (5 nap)

A szabadság kiadásának 3 fontos szabálya van:
 • 7 nap szabadságot akkor kell kiadni, amikor 

a munkavállaló kéri,
 • évente egyszer 14 nap egybefüggő szabadság 

jár (munkaszüneti napokkal együtt értendő),
 • 15 nappal korábban értesíteni kell a másik felet.

Az életkor alapján járó pótszabadságok attól 
az időponttól illetik meg a munkavállalót, amikor 
a jelzett életkort a munkavállaló betölti.

A fiatal munkavállalóknak járó pótszabadság 
mértéke 5 nap, mely utoljára abban az évben ese-
dékes, amelyben a 18. életévét betölti.

Gyermek után járó pótszabadság először a gyer-
mek születésének évében jár, utoljára pedig abban 
az évben, amikor 16. életévét betölti. Egy gyer-
mek után 1 nap, két gyermek után 4 nap, három 
és háromnál több gyerek után 7 nap a naptári 
évre járó pótszabadság mértéke. Ez a szabadság 
mindkét szülőt megilleti!

Amennyiben a munkavállaló gyermeke fogya-
tékos – illetőleg fogyatékos gyermeket nevel –, 
akkor pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke 
2 munkanap gyermekenként. Ez azt jelenti, hogy 
annyiszor 2 nap szabadság illeti meg ahány fogya-
tékos gyermeket nevel a háztartásban. Ez a pót-
szabadság mindkét szülőt megilleti.

Az apának gyermeke születése esetén 5 nap 
pótszabadság jár, amelyet legkésőbb a születést 
követő második hónap végéig vehet ki. A törvény 
rendelkezése alapján ezt a szabadságot a mun-
kavállaló kérésének megfelelő időpontban kell 
kiadni. Ikergyermekek születése esetén a pótsza-
badság mértéke 7 munkanap és kiadásának sza-
bályai az előzővel egyezőek.

Az illetékes rehabilitációs szakértői szerv által 
megállapított, minimum 50%-os mértékű egészség-
károsodással rendelkező munkavállalót pótszabad-
ság illeti meg, melynek mértéke naptári évente 
5 munkanap.

Ugyancsak 5 nap pótszabadság illeti azt 
a munkavállalót, aki fogyatékossági támogatásra 
jogosult, vagy vakok személyi járadékára jogosult.

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó munka-
vállalót a nehéz munkakörülményekre tekintettel 
pótszabadság illeti meg, mértéke naptári éven-
ként 5 munkanap.

Ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen 
naponta legalább 3órát dolgozó munkavállalót 
pótszabadság illeti meg, mértéke naptári éven-
ként 5 munkanap.

Diákmunka után 2018-ban nem jár fizetett 
szabadság. („Nem várt húzással aktualizálta a kor-
mány a diákmunka szabadság friss szabályait. Visz-
szaállította az eredeti állapotot, vagyis a  tervezett 
tényleges bevezetés idejére már el is törölte a nap-
pali tagozatos hallgatók tekintetében a fizetett sza-
badság intézményét. ( 2016. évi CLXII törvény 1.§ (5) 
bekezdése.”)

A fizetett szabadság 2018-ban érvényes alap-
vető kiadási szabályai nem változtak. A szabadsá-
got továbbra is – a munkavállaló előzetes meghall-
gatását követően – a munkáltató adja ki. Fontos 
kiemelni, hogy a szabadság kiadása a munkáltató 
joga és kötelezettsége.

A munkáltató évente 7 munkanap szabadsá-
got – a munkaviszony első 3 hónapját kivéve – 
legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének 
megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavál-
laló kötelessége, hogy a szabadságra vonatkozó 
igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete 
előtt be kell jelentenie a munkáltatójának.

A szabadságot – eltérő megállapodás hiányá-
ban – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári 
évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő 
napra mentesüljön a munkavégzési és rendelke-
zésre állási kötelezettsége alól. Az egybefüggő 
14 nap értelmezéséhez – a szabadságként kiadott 
napokon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), 
a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munka-
idő-beosztás szerinti szabadnap számítható be. 
A szabadság kiadásának időpontját a munkaválla-
lóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nap-
pal közölni kell.

A szabadságot alapesetben az esedékessé-
gének évében kell kiadni, de ha a munkaviszony 
október elsején vagy azt követően kezdődött, 
a munkáltató az esedékességet követő év már-
cius 31-ig adhatja ki. Adott évben kiadott szabad-
ságnak minősül az az eset is, ha az esedékesség 
évében kezdődik és max. 5 munkanap a következő 
évre csúszik át.

A szabadság pénzben történő megváltásának 
fő szabályait változatlanul az Mt. tartalmazza. 
Szabadságot főszabályként pénzben továbbra 
sem lehet megváltani, ez alól csak egy kivétel léte-
zik, nevezetesen a munkaviszony megszűnése. 
Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik és 
a munkáltató az arányos szabadságot még nem 
adta ki, akkor azt meg kell váltania. Ebből a szem-
pontból annak, hogy a munkaviszony miért és 
milyen módon szűnt meg nincs jelentősége. Ezen 
túlmenően a ki nem vett/ki nem adott szabadság 
pénzben egyéb esetekben nem váltható meg, még 
akkor sem, ha azt dolgozó kéri.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


