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Velünk ezzel is spórolhat! 

  

Több más változás mellett 2017. január 1-től jelentősen 

emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési 

kötelezettség: hiányzó létszámonként + 183.000 Ft-tal 

kell többet fizetni az érintett munkáltatóknak. 

Mint az ismeretes, a 25 fő feletti létszámot foglalkoztató 

munkáltatóknak legalább 5%-ban megváltozott 

munkaképességű dolgozókat kell foglalkoztatniuk.  

Amennyiben e foglalkoztatási kvótától elmaradnak, 

hiányzó létszámonként ú.n. rehabilitációs hozzájárulást 

kötelesek fizetni a hiányzó létszám vonatkozásában. Ez 

már tavaly sem volt alacsony összeg (964.500 

Ft/év/hiányzó létszám), 2017-ben azonban már a 

minimálbérhez igazodik, és jelentős mértékben 

növekszik. Pontosan a minimálbér kilencszerese a 

hiányzó létszám arányában, idén 1.147.500 

Ft/év/hiányzó létszám. 

Mit is jelent mindez?  Egy száz főt foglalkoztató vállalkozásban 5 fő – megfelelő 

feltételekkel bíró – megváltozott munkaképességű kolléga foglalkoztatása 

szükséges. Ha egyet sem alkalmaznak, az a cégnek 5.737.500 Ft-ba kerül ezen az 

adó jogcímen. 

Az EDUTAX Kft. szakértői segítenek a megfelelő „rehabos” kolléga megtalálásában, 

a munkahelyre illesztésében, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 

felkutatásában, menedzselésében. 

Hívjon bizalommal, spóroljon legálisan velünk. 

A kötelezettséget előírja: 2011. évi CXCI törvény 23. § (5) 
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Tájékoztató 

a garantált bérminimum-fizetési kötelezettség körében 2017. 
 

Mely munkakörökben dolgozóknak kell megfizetni a 

garantált bérminimumot 2017-ben? 

 

A jogszabály tartalmilag nem változott, a 430/2016. (XII. 

15.) Kormányrendelet szerint: 

…a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve 

középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma… 

 

A kérdés azért hangsúlyosabb jelenleg, mert 2017. január 

1-től a garantált bérminimum jelentősen emelkedett a 2016. 

évihez képest, melynek cégükre fordításával, 

kigazdálkodhatóságával, a munkáltatók mostanság 

szembesülnek, s keresik az „alternatívákat”. 

 

Kiindulási alapként megállapítható, hogy a munkakörnek az 

adott munkahelyre érvényes konkrét tartalmát - így az 

elvárt végzettséget, szakképesítést - a munkáltató állapítja 

meg, és természetesen viseli e döntése következményeit. 

Döntése jogszerűen azonban nem lehet ellentétes jogszabályi előírással, illetve 

szakmai szabállyal, azaz nem alkalmazható olyan személy középfokú 

végzettséget/képzettséget előíró munkakörben, aki nem rendelkezik azzal a releváns 

végzettséggel. 

Sok esetben egyértelműek az előírások, viszont számos, ú.n. „OKJ-s szakma” 

esetében felmerülhet a kérdés:  

Pl. alapfokú iskolai végzettségre alapozó, iskolarendszeren kívüli szakképzésben 

megszerezhető alsó középfokú szakképesítésnek nevezett munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalónak jár-e a garantált bérminimum, ilyen munkakör pl. a 

targoncavezető, könnyűgépkezelő?  

Az uralkodó szakmai álláspont szerint igen. 

 

Nem köteles ugyanakkor a munkáltató garantált bérminimumot fizetni a 

munkavállalónak akkor, ha az adott munkakör alapfokú végzettséggel valóban 

betölthető, még akkor sem, ha az adott személy érettségivel, vagy akár diplomával 

rendelkezik (amely nyilván nem releváns az adott munkakörben). 

 

Szintén gyakran felmerülő kérdés, hogy az egyszerű érettség i bizonyítvány (szakma 

nélkül) elvárása esetén meg kell-e fizetni a garantált bérminimumot, hiszen gyakran 

halljuk a megtévesztő „szakmunkás minimálbér” kifejezést.  Az „érettségi” középfokú 

iskolai végzettség, tehát egyértelmű, hogy ilyen elvárás esetén a garantált 

bérminimum jár a munkavállalónak. 

http://www.edutax.hu/
http://www.facebook.com/edutaxkft
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Felhívjuk a T. munkáltatók figyelmét, hogy lényegtelen,  milyen munkakör 

megnevezés szerepel a munkaszerződésben; a munkakört is - ahogy magukat a 

jogviszonyokat - tényleges tartalmuk szerint kell elbírálni, nem a használt elnevezés 

szerint. 

 

Fontosnak tartjuk továbbá megjegyezni, hogy a  FEOR szám „csak” egy statisztikai 

besorolási rendszer - amely történetesen logikai összefüggést mutat az egyes 

munkakörökhöz kapcsolható végzettséggel/szakképesítéssel – de nem a FEOR 

szerinti besorolás alapozza meg kizárólagosan a munkakör tartalmát. Tapasztalat 

ugyanakkor, hogy a hatósági ellenőrzések gyakran figyelembe veszik a besorolások 

és a bérezés hatósági ellenőrzésekor. 

Köztudott, hogy a NAV bejelentések (T1041) tartalmazzák a munkakör FEOR szerinti 

besorolását, és a munkaidő mértékét is, így ennek „megváltoztatásával, 

átsorolásával” álláspontunk szerint - kockázatos helyzetbe hozhatja magát a 

munkáltató. 

 

http://www.edutax.hu/
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A fuvarozás szabályai Ausztriában 
 

Bejelentési kötelezettség 

2017. január 1-től az összes, Ausztriába belépő, ott árut vagy 

utast felvevő és letevő jármű sofőrjét autómérettől 

függetlenül előre be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak. A 

gépkocsivezetőt még az előtt be kell jelenteni, hogy a jármű 

belépne Ausztriába. Spontán-kabotázs esetén a 

munkavégzés előtt eleget kell tenni a bejelentési 

kötelezettségnek. 

A bejelentés interneten keresztül történik a ZKO3 elnevezésű 

nyomtatványon. Alkalmazottat nem foglalkoztató 

vállalkozókra nem vonatkoznak ezek az előírások, saját 

magukat nem kell bejelenteniük, illetve tranzitforgalom 

esetén sem kell bejelentést teljesíteni. 

Minimálbér 

A sofőrnek meg kell fizetni az osztrák minimálbért a 

ténylegesen Ausztriában töltött időre. Az osztrák bérezés 

elég bonyolult, szakmai gyakorlatra, gépkocsi méretére tekintettel rendelkeznek 

meghatározott minimálbér tételekkel, és a kollektív szerződés teljes körű 

szabályozását érvényesíteni kell az osztrák foglalkoztatás idejére. Beleértve a 

pótlékokat, a napidíjat, a 13. és 14. havi fizetéseket is.  

Dokumentumok 

A bejelentésről szóló összes dokumentumot a járműben kell tartani német nyelven 

(megfelelő okos telefonon, tableten, kinyomtatva stb). 

Amennyiben ellenőrzéskor ez a dokumentum nem érhető el, közigazgatási eljárás 

indul a fuvarozó vállalkozás ellen.  

Az alábbi iratokat kell a gépjárművezetőnek bemutatnia ellenőrzés során: 

 maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány 

 A1-es igazolás 

 hatósági engedély a foglalkoztatásra pl. munkavállalási engedély 

 munkaszerződés német vagy angol nyelven 

 bérezési iratok: bérjegyzék, banki átutalásról szóló igazolás, bérbesorolásról 

szóló dokumentumok német nyelven 

Bírság 

A mulasztás ára több tízezer eurós büntetés lehet. Mind a munkavállalót, mind a 

munkáltatót megbüntetik. Ha a munkavállaló bejelentés nélkül lép osztrák területre, 

10 ezer euróra büntethetik, míg a munkáltató, ha elmulasztja a munkavállaló 

bejelentését, első alkalommal 20 ezer, ismétlődő esetben akár 50 ezer eurós 

bírsággal is számolhat munkavállalónként. 

http://www.edutax.hu/
http://www.facebook.com/edutaxkft

