
Társadalombiztosítás 



 kötelező résztvétel (A biztosítás az annak alapjául szolgáló 
jogviszonnyal egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre) 

 korlátozott biztosítás (olyan személyek is szereznek 
jogosultságot, akik nem járultak hozzá) 

 arányosság (járulék befizetésével arányos juttatás- nem 
mindig érvényesül) 

 járulék, hozzájárulás és tagdíjfizetési kötelezettség 
(biztosítottat, foglalkoztatót terheli) 

 foglalkoztató együttműködési kötelezettsége (a 
foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-
megállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási 
kötelezettség terheli) 

 célhoz kötött személyes adatközlés 

 állam mögöttes felelőssége 

 



 a) egészségügyi szolgáltatás; 

 b)pénzbeli ellátások: 

       ( volt terhességi-gyermekágyi segély) csecsemőgondozási 
díj 

        gyermekgondozási díj, 

        táppénz; 

 c) baleseti ellátások: 

 ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás, 

 cb) baleseti táppénz, 

 cc) baleseti járadék; 

 d)megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: 

 da) rokkantsági ellátás, 

 db) rehabilitációs ellátás. 

 



eü alapellátás települési ök fa 

szakellátás: megyei 

csop: 

 prevenció-kuráció-rehab 

 alap-, járó-, fekvő 

 térítési díj (részleges, teljes, nincs) 

 finanszírozó szerint 

 gyógyszer, segédeszköz 



 

 a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak 
alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal 
rendelkezik) a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban 
meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetében, 
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő 
azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb 
gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke 
mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
intézményben) a táppénz egy napra járó összege nem 
haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér kétszeresének harmincad részét! (9.933,- Ft-ot)  

 Max egy évre 



 GYED: a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a 
mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2019-ben 
208.600,- Ft/hó)  

Feltétel: szülés előtti két évben 365 nap biztosítotti jogviszony 
(ha nincs ennyi, arányosan csökken az összeg) 

a CSED időtartamának (legfeljebb a gyermek születésétől 
számított 168 nap) lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, 
ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár.  

A GYED mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan 
időtartamban lehet munkát végezni 

GYED extra: több gyerekre is igénybe vehető 

Diplomás Gyed 

 CSED: a naptári napi alap 70%-a, szülési szabadság idejére, 
24 hét 



kötelező: 

 társadalombiztosítási (felosztó-kirovó) 

 1997-2012 magán (járulékfinanszírozás, de tőkefedezeti) 

öngondoskodás 

 önkéntes nyugdíjpénztár 

 magánbiztosítás 

 nyugdíj elő takarékossági számla (2005. clvi) 

 foglalkoztatói nyugdíj (2007. cxvii) 

szociális segélyezés (adófinansz) 

 



társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: 

 aa) öregségi nyugdíj, 

hozzátartozói nyugellátás: 

 özvegyi nyugdíj, 

 árvaellátás, 

 szülői nyugdíj, 

 baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

 rehabilitációs járadék 

 



 1957-ben vagy azt követően született, a 
betöltött 65. életév 

 20 év szolgálati idő (de 50 év jobb) 

 életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 

legalább negyven év jogosultsági idővel 
rendelkezik. A jogosultsági idő - ha a jogosult 
a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy 
évvel, minden további gyermek esetén további 
egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel 
csökken 



 Az öregségi nyugdíj alapját képező havi 
átlagkereset összegének a megszerzett szolgálati 
időhöz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott 
százaléka (15 év esetén 43%, majd növekvő és 50 
év felett 100%) 

 Nettósítás, degressziós kulcs 

 Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- 
Ft/hó  

 Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, 
baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási 93.540,- 
Ft/hó  


