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Távolléti díj számítása 2013. január 1-től 
 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 

Jelen hírlevelünkben szeretnénk rövid tájékoztatást nyújtani a távolléti díj kiszámításával kapcsolatos, 
2013. január 1-től hatályos jogszabályváltozásról és annak hatásáról. 
 
Bizonyara értesültek már róla, illetve az első havi bérszámfejtések eredményeként tapasztalták 
(tapasztalni fogják), hogy az új Munka törvénykönyve által bevezetett, a távolléti díj (szabadság, 
betegszabadság) számítási módjára vonatkozó új szabályok megváltoztatják a munkaszerződésekben 
rögzített bruttó béreket a bérszámfejtések során. 
 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló eseten a távolléti díj esetében az egy órára jutó 
alapbér meghatározásához az alapbért minden hónapban, a munkanapok számától függetlenül 174 
órával kell osztani. Tekintettel azonban arra, hogy a munkanapok, es így a munkaórák száma havonta 
eltérő, a 2013-es szabályok alapján a bruttó munkabér összege is havonta változhat. Vagyis azon 
hónapokban kivett szabadság, betegszabadság, amelyekben több munkanap van, a szerződésben 
rögzítetthez képest magasabb bruttó bért eredményez, míg a kevesebb munkanapot tartalmazó 
hónapokban kivett szabadság a megállapodottnál kisebb havi bruttó bérhez vezet. 
 
A bevezetett új kalkuláció számos bonyodalmat eredményez mind a munkavállalói, mind a munkáltatói 
oldalon (költségek, kiadások tervezhetetlensége/ munkabér védelmének serelme). Az adótanácsadó 
szakma jelezte az illetékes minisztériumnak kételyeit, es kérte a jogszabály ismetelt átgondolását. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját mellékeljük, amint további érdemi fejlemény születik a 
távolléti díj kalkulációját illetően, tájékoztatjuk Önöket. 
 
Arról is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az altalunk megkérdezett jogászok véleménye szerint van 
mód a korábbi, kiszámítható rendszerre visszatérni, mint ahogyan ezt az NGM állásfoglalása is 
tartalmazza. Mindazonáltal hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szabadságra/betegszabadságra jutó távolléti 
díj és ezáltal a havi bruttó bér megállapításával kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, illetve az 
értelmezési probléma.  
 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan, illetve egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben 
kérdésük merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
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