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2016. évi állami támogatások elszámolási határideje 

MÁK felé 2017. március 31. 

 

Óvodai átlagbér alapú támogatás elszámolása 
Ha az elszámolással érintett évet megelőző év október 2-a és 

december 31-e között - az adott évre vonatkozó központi 

költségvetési törvényben meghatározott életkorú - első 

alkalommal óvodai jogviszonyt létesített gyermekek után az 

óvodai fenntartót az október 1-jei ténylétszám alapján igényeltnél 

több pedagógus után illetné meg átlagbér alapú támogatás, akkor 

a fenntartó a többlettámogatásra vonatkozó igényét az 

elszámolás benyújtásával egyidejűleg érvényesítheti. 



 

2017. évi költségvetésben az óvodai nyitvatartási idő 
 

Az óvoda nyitvatartási ideje (Nkt. 8. § (6) bekezdés): 

• legalább napi 8 óra teljes összegű költségvetési támogatás 

• napi 6-8 óra nyitvatartási idő esetén nem teljes összegű 

költségvetési támogatás  

• 6 óránál kevesebb napi nyitvatartás esetén költségvetési 

támogatás nem igényelhető. 



 

EMMI állásfoglalás: 

  

„A változtatás révén csökkennek az óvodák 

adminisztrációs terhei, ugyanis a gyermekek óvodai 

tartózkodásának időtartama helyett a nyitvatartási idő 

alapozza meg a támogatás mértékét.” 



Adómentes juttatás lehet a munkáltató részéről az óvodai 

ellátások térítése 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 

számú melléklete 

 

8.6. Adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 

c) bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás; 

 

 2017. január 1-jétől nem csak a bölcsőde, hanem az óvodai 

ellátás és szolgáltatás is korlátozás nélkül megjelenik adómentes 

juttatásként. Fizethet a munkáltató közvetlenül az óvodának 

számla ellenében, vagy kifizetheti a munkatársaknak az általuk 

behozott óvodai szolgáltatásokról, étkezésről szóló számlákat.  



Kötelező legkisebb havi munkabér 
 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15. ) Korm. rendelet  

A kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) havi összege: 

2017. január 1-től 127 500 Ft (15%-os emelés) 

2018. január 1-től 138 000 Ft (8%-os emelés) 

  

A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben 

foglalkoztatottak garantált havi bérminimuma: 

2017. január 1-től 161 000 Ft (25%-os emelés) 

2018. január 1-től 180 500 Ft (12%-os emelés) 

  

A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke: 

2017. január 1-től 22 % (5%-os csökkenés) 

2018.január 1-től 20 % (2%-os csökkenés) 



 

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

(NOKS) béremelése 

2017. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel 

nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottak 7+3 %-

os munkabér-emelésben részesülnek. (326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet új 32/A. § (1)-(2) bek.) 

A 7 %-os emelés kötelező, e felett 3 %-ot az egyes 

alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a 

munkáltató.  



 

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

(NOKS)  
A nevelő- és oktató munkát segítő alkalmazottak 

(326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet): 

Pedagógiai asszisztens 

Óvoda-iskola titkár 

Rendszergazda 

Könyvtáros 

Szabadidő szervező 

Dajka  

Laboráns stb… 

 



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
 

32. § (1) Ha e rendelet a munkakörre több fizetési osztályt 

állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai 

végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre 

megállapított osztályok közül. 

 
 



 
 Bérkompenzáció 2017. 

 

2017-ben továbbra is működik a bérkompenzáció az 

egykulcsos adó bevezetése miatt a közszférában és az 

egyházi személyek foglalkoztatottjainak számára. 

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 

432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet megjelent a Magyar 

Közlöny 204. számában 2016. december 15-én. 
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KÖZÉTKEZTETÉS 

Táplálkozás-egészségügyi előírások változása 
Magyar Közlöny 2016. évi 193. szám 2016. december 8. 

 

36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet módosítása:  

A rendeletmódosítás a sófelhasználás 2 gramm/nap mennyiségét 

2-5 gramm/napra változtatta, megtiltja a mesterséges 

édesítőszerek használatát (kivéve, ha erre egészségügyi okból 

van szükség) és a három évesnél idősebb gyermekek esetében a 

tej zsírtartalmát 1,5 százalékosról 2,8 százalékra változtatja. 

 

 

 



TANKÖNYVTÁMOGATÁS 2017/18. tanév 

Az általános iskola 

• első és ötödik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói 

jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12000 Ft/fő/év, 

• 2 - 4. évfolyamán, amennyiben a tanulók 2017. október 1-jei 

létszáma meghaladja a 2016/2017-es tanév második-negyedik 

évfolyamára beiratkozott tanulók 2016. október 1-jei 

létszámát, a többletlétszám alapján 12000 Ft/fő/év, 

• az általános iskolával vagy középfokú iskolával tanulói 

jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és 

jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben 

részesülő tanulók 2017. október 1-jei létszáma alapján 12000 

Ft/fő/év 

  
 

 



TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

 

2017/2018. tanévben a normatív kedvezményre való 

jogosultság alanyi köre újabb címzetti csoporttal bővült:  

• a nevelésbe vett és utógondozói ellátásban részesülő 

tanulókkal: „ingyenesen kell biztosítani a tankönyveket 

azoknak a tanulóknak is, akik gyermekvédelmi 

gondoskodás keretében nevelésbe vettek vagy utógondozói 

ellátásban részesülnek, kivéve ha ideiglenes hatállyal 

helyezték el a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban 

vagy más bentlakásos intézményben”  

 
 



 

Munkába járással kapcsolatos útiköltség térítés 
 

A gépkocsival történő munkába járás költségtérítése akkor jár, 

ha a munkavállaló 

• lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés 

helye között nincsen közösségi közlekedés; 

• munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja 

igénybe venni a közösségi közlekedést; 

• súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési 

járművet igénybe venni,  

• a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz 

év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van. 

 

  



 

39/2010. (II. 26.) korm. rendelet módosításával 4/2017. (I. 12.) 

korm. rendelet munkáltatói jogkörbe utalta a döntést,  

hogy 9 Ft/km vagy 15 Ft/km költségtérítést fizet-e a munkába 

járásra 
 

„A költségtérítést az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében 

meghatározott összeg és az (1) bekezdésben meghatározott 

összeg különbözetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben 

nyújthatja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő 

munkavállaló számára.”  

(39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés) 
·         



 

 Változott a kiküldetés fogalma  
(A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 3. 

§ 11.)  

 

2017-ben kikerült a „hivatali, üzleti utazás” szöveg, helyette:  

„munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása 

érdekében szükséges utazás,  így különösen a 

munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a 

munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés;”  



A munkavédelmi törvény módosítása 

(1993. évi XCIII törvény) 

 Munkabalesetek kivizsgálása 

2016. július 6-ától a munkáltató kötelezettsége a 3 munkanapon túli 

munkaképtelenséggel járó munkabaleset kivizsgálása. 

Nem számít munkabalesetnek a lakásról a munkahelyre és vissza menet 

közben történt baleset csak akkor, ha az a munkáltató saját vagy bérelt 

járművén történik. (Mvt. 87.§ 3.pont) 

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul 

ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálásról munkabaleseti jegyzőkönyvet kell 

készítenie. A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi orvost 

tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a 

foglalkozás-egészségügyi orvos dönt. Súlyos munkabaleset esetén a 

foglalkozás-egészségügyi orvosnak részt kell venni a kivizsgálásban. 

(Mvt.64.§ (4) bekezdés) 
  



Pedagógus üzemi balesete 

 

A pedagógusok minősítő vizsgáján vagy a minősítési 

eljárásban, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a 

pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokban a hivatal felkérése 

alapján résztvevő - nyugdíjasnak nem minősülő - szakértő vagy 

szaktanácsadó e feladatának ellátása során balesetet szenved, az 

üzemi balestnek minősül (Nkt. 65.§ (12) bekezdés)  

  



 

A 2017. szeptember 1-jei pedagógus béremelés 
 

•  összegét teljesítmény-arányosan lehet differenciálni vagy 

egyenlő mértékben lehet elosztani.  

 

• Nkt. 65. § (1a) bekezdése szerint a besorolás szerinti bértől 

el lehet térni (akár felfelé, akár lefelé), de a bér nem lehet 

kevesebb, mint a 2016. szeptember 1-jei.  

 

• A differenciálás egy kompetencia és teljesítményalapú 

értékelési rendszer alapján történik 



 

A közeljövőben megjelenő jogi szabályozók  

 

• a pedagógusok differenciált béremelésének alapjául 

szolgáló kompetencia-és teljesítményalapú értékelési 

rendszert meghatározó rendelkezés [Nkt. 65. § (1a) 

bek.]  

 

• pedagógus NOKS-alkalmazottak minősítési 

eljárásának részletszabályai [Nkt. 65. § (13) bek.]  



 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 




