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Kedves Vállalkozó! 
 

Sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek, s csapatának! 2017. év második 
hetében járunk, szükséges a 2017. évi gazdálkodás tervezéséhez néhány információt 
megosztanunk Önnel. 2016 decemberében két hírlevéllel is jelentkeztünk, folytatnánk az 
azokban megkezdett tájékoztatást a minimálbérrel. 
 
 

 2017. évi minimálbér 

 

Megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet, mely nemcsak a 2017. évi, 
hanem már a 2018. évi összegeket is tartalmazza. Jelenleg csak a 2017. évre koncentrálunk. 
A minimálbér összege közel 15%-kal, míg a garantált bérminimum majdnem 25%-kal 
emelkedik jövőre. 

 

Megnevezés Minimálbér Garantált bérminimum 

Havibér  127.500 Ft/hó  161.000 Ft/hó 

Hetibér  29.310 Ft/hét  37.020 Ft/hét 

Napibér  5.870 Ft/nap  7.410 Ft/nap 

Órabér  733 Ft/óra  926 Ft/óra 

 
A munkabérek tekintetében általánosan kijelenthető, hogy  a bruttó munkabér összegét 100 
%-nak tekintve a nettó munkabér ennek a 66,5 %-a (szja kedvezménnyel nem számolva), a 
bérköltség az azt terhelő járulékokkal együtt a 123,5 %, a NAV felé utalandó (munkáltatói és 
levont adók együtt) 57%. 
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Vállalkozók járulékterhei 
A minimálbér jelentős emelkedése az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetésére is 
hatással van. A havonta fizetendő kötelező minimumjárulékok alapjának emelkedését csak kis 
mértékben kompenzálja a szociális hozzájárulási adó 5%-pontos csökkenése. 

 

Egyéni vállalkozó havi járulékfizetési 
kötelezettsége 2017-ben 

Minimálbér 
Garantált 
bérminimum 

Nyugdíjjárulék (10%)  12.750 Ft 16.100 Ft 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék (8,5%) (alapja a 
minimálbér/garantált bérminimum 150%-a) 

 16.256 Ft 20.528 Ft 

Szociális hozzájárulási adó (22%)(alapja a 
minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-
a)  

31.556 Ft 39.848 Ft 

Összesen  60.562 Ft 76.476 Ft 

 
A minimálbér alapján járulékot fizető egyéni vállalkozó terhe 2016-ban 58.969 Ft volt, mely 
csak  1.593 Ft-tal, azaz 2,7%-kal emelkedik jövőre. A garantált bérminimum esetén jóval 
nagyobb mértékű a változás, mert 2016-ban az összes járulékteher 68.532 Ft volt, és ez 
2017-ben 7.944 Ft-tal, azaz 11,6%-kal nő. 
Az egyéni vállalkozók saját maguk után nem kötelesek szakképzési hozzájárulást fizetni, 
ezért a fenti táblázat ezt nem tartalmazza. A társas vállalkozók esetén a szakképzési 
hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adóalap, így a minimálbér alapján járulékot fizető 
vállalkozó után 2.152 Ft-ot, a garantált bérminimum figyelembe vételével járulékot fizető 
vállalkozó után pedig 2.717 Ft-ot kell még szakképzési hozzájárulásként fizetni.  
 
Figyelem! A számítások a személyi jövedelemadó levont és fizetendő összegét (15%) nem 
tartalmazzák, melyet akkor kell fizetni, ha a vállalkozó a jövedelmet ki is veszi. 
 
Egyszerűsített foglalkoztatás 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatottak részére az Efo tv. szerint a minimálbér 85%-a, illetve a 
garantált bérminimum 87%-a jár.  2017-ben a munkakörtől függően 
- a minimálbér (733 Ft/óra) 85%-a, azaz 623,05 Ft/óra; 
- a garantált bérminimum (926 Ft/óra) 87%-a, azaz 805,62 Ft/óra 
jár legalább a foglalkoztatottnak.  
 
A mentesített keretösszeg is a minimálbérhez, illetve a garantált bérminimum összegéhez 
kötött. Az egyszerűsített foglalkoztatottak jövedelméből adómentes a mentesített keretösszeg, 
csak az ezt meghaladó összeget kötelesek bevallani és utána SZJA-t fizetni. 2017. évben a 
mentesített keretösszeg a minimálbéres munkakörben végzett munka esetén a napi 
minimálbér, azaz 5.870 Ft/nap, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő 
munkakörben végzett munka esetén a napi garantált bérminimum, azaz 7.410 Ft/nap. 
 
A társasági adótörvény és az SZJA-törvény szerint a munkáltató által az adóalapot csökkentő 
költségként a foglalkoztatási napokra legfeljebb a napi minimálbér összegének kétszerese 
számolható el. Az ezen felüli összeggel növelni kell az adóalapot. Az elismert költség összege 
nem függ a betöltött munkakörtől, ez 2017-ben egységesen napi 11.740 Ft. 
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A Fókusz-Audit Kft. Hírlevelében leírtak a hírlevél jellegéből adódóan csupán általános 
tájékoztatásul szolgálnak. Így ezen információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, 
konzultációt és nem szolgálnak bármely üzleti döntés alapjául. Amennyiben a jövőben nem 
szeretné a Fókusz-Audit Kft. Hírlevelének számait megkapni, kérjük, írjon az info@fokuszaudit.hu 
email címre. 
 
Kérdései vannak, keressen bennünket! 
Következő hírlevelünkben a személyi jövedelemadóval kapcsolatos tudnivalókkal jelentkezünk. 
 
 

Üdvözlettel: Baráthné dr Kozák Erzsébet 


