
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
2019. január 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum összege az 
alábbiak szerint alakul: 
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2019. január 1-jétől 
havibér alkalmazása esetén 149 000 forint, 
hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint, 
napibér alkalmazása esetén 6 860 forint,  
órabér alkalmazása esetén 857 forint. 
 
 A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes 
munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől  
havibér alkalmazása esetén 195 000 forint,  
hetibér alkalmazása esetén 44 830 forint,  
napibér alkalmazása esetén 8 970 forint,  
órabér alkalmazása esetén 1121 forint. 
                                                                                                                                     
Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a 
munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.    
 
Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén 
minimálisan fizetendő órabér 2019-ben: 

 legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, azaz 729 Ft/óra, 

 szakképzettéget igénylő munkakör esetén a garantált 
bérminimum 87%-a, azaz 976 Ft/óra. 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében, további adófizetési 
kötelezettséggel nem járó, 1 000 Ft vagy 500 Ft közteher 
erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2019-ben 13 720 
Ft/nap/fő. 

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az 
adómentesség felső határa: 
 
Ha a munkavállaló szakképzettséget nem igénylő munkakörben van 
foglalkoztatva: 
 



A munkában töltött napok száma  X  a minimálbér napi összege (2019-
ben 6 860 forint)  
Napi mentesített keretösszeg 8 918 Ft. ( személyi jövedelemadó 
mentesség határa) 
 
Ha a munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben van 
foglalkoztatva: 
A munkában töltött napok száma  X  a garantált bérminimum napi 
összege (2019-ben 8 970 forint)  
Napi mentesített keretösszeg 11 661 Ft. ( személyi jövedelemadó 
mentesség határa) 
 

Munkabérek alakulása 2019-ben ( kedvezmények nélkül) 

Megnevezés Mérték Minimálbér Garantált 
bérminimum 

Bruttó bér/kivét   149.000 Ft 195.000 Ft 

Levonandó járulékok       

Személyi jövedelemadó 15,00% 22.350 Ft 29.250 Ft 

Egészségbizt. Járulék 8,50% 12.665 Ft 16.575 Ft 

Nyugdijbizt. járulék 10,00% 14.900 Ft 19.500 Ft 

Összesen:    49.915 Ft 65.325 Ft 

        

Munkáltató terhe       

Szociális hozzájárulási adó 19,50% 29.055 Ft 38.025 Ft 

Szakképzési hozzájárulás 1,50% 2.235 Ft 2.925 Ft 

Összesen:   31.290 Ft 40.950 Ft 

        
Összes teher:   81.205 Ft 106.275 Ft 
        

Nettó bér   99.085 Ft 129.675 Ft 

        

Összes bérköltség   180.290 Ft 235.950 Ft 

 
 
Tisztelettel: 
 
Gondoldó Kft 


