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Javaslat a Kamara „Díjkalkulációs Segédletére”  
a 2008. évi vállalási díjak számításához 

  
Az elmúlt idıszakban több kritika is érte a honlapunkon megjelent „Díjkalkulációs segédletet”, ezért idıközben is változtatni kellett rajta. 
Elsısorban a Versenyhivatal kifogásolta, hogy eredetileg számoltunk a vállalkozások rezsijével, és egy szerény fedezettel is. Ez szerintük 
sérti a versenytörvényt, ezért év végén ezek az adatok kikerültek a táblázatból. A 2008 évi javaslat már ennek, figyelembevételével illetve a 
vonatkozó jogszabályok alapján készült el. 
A mellékelt táblázatok tartalmazzák a járulékalap /bér/ és közterheire fedezetet nyújtó minimális díjat és összetevıit, de nem tartalmazzák a 
vállalkozás egyéb általános és speciális költségeinek, valamint a nyereségnek a fedezetét. Ezek fedezete a saját vállalkozás és az elvállalt 
szolgáltatás jellemzıinek ismeretében kalkulálható és a megrendelıvel folytatott egyeztetések /alku/ során realizálható. 
  
Garantált bérminimum*                        316/2005. /XII.25./ Korm. rendelet 4.§ /1/ b.) 

Minimálbér**                                      316/2005. /XII.25/  Korm. rendelet 2.§ /1/ b.) 

Egészégügyi szabadság ***                 2005 évi CXXXIII. törvény 20.§ 

Mőszakpótlék /bérpótlék/ ****           Javasoljuk a konkrét eset %-val kiszámolni! 

                                                           Mt-rıl szóló 1992. évi XXII. Törvény  
146.§ */1/ éjszakai bérpótlék,  
146.§/3/ délutáni és éjszakai mőszakpótlék. 
  

A vagyonvédelmi tervezık és szerelık esetében a tervezett és kivitelezett rendszerek a megrendelı igényeinek függvényében mind 
minıségében, mind mőszaki színvonalában rendkívül széles határok között mozognak, ezért nehéz egységes díjkalkulációt kialakítani. 
Mindezek mellett a szakmával egyeztetve, a biztonságtechnikai területen a szerelıknél minimális ajánlott vállalás díj: 4.012.-Ft/óra (a 
felhasznált anyagot nem ide számítva). 
A tervezık esetében javasoljuk a Magyar Mérnöki Kamara által 2008.évre ajánlott mérnöknapi díjak figyelembe vételét, melyek a 
www.mmk.hu honlapon a Díjszabásnál vagy a www.mernokujsag.hu honlapon a 2008. januári számban az MMK hivatalos közleményei 
között találhatóak. 
  
A magánnyomozók esetében a vállalási árak kiszámításánál szinte lehetetlen elıre megállapítani, hogy mennyi munkaórát kell az adott 
feladattal eltöltenie, hiszen nem mindegy, hogy információszerzésrıl, megfigyelésrıl, vagy valakinek a felkutatásáról van-e szó. 
Megfigyelésnél vagy személykutatásnál mindenképpen csak úgy lehet megbízási díjat számolni, ha a magánnyomozó cég elıre kiköt egy 
költségátalányt, ami a várható munkához szükséges közlekedési és szállásköltségeket takarja (majd utólag ezt el lehet számolni). Ehhez jön 
a megbízási díj, ami a bért, az általános vállalkozási költségeket és a hasznot takarja. Magánnyomozásnál minimál vállalási árat 
megállapítani jelenleg nem lehet. 
  

Budapest, 2008. január 9. 
                                                                                              Sánta Károly 

Munkaviszonyban foglalkoztatott esetén 
  

  
Egyéni vállalkozói díj meghatározásához 
  

Megnevezés

Pótlék, 
juttatás és 
járulék 
mérték [%, 
óra]

Szakmunkás, kettı 
évnél kevesebb 
gyakorlati idıvel   

Szakmunkás, kettı 
évet meghaladó 
gyakorlati idıvel 

Ledolgozott havi idı [óra] 174 174
Garantált bérminimum [Ft/hó]* 82 800 86 300
Mőszak pótlék (átlagosan) [%] 20,0 16 560 17 260
Munkabér összesen [Ft/hó]  99 360 103 560
Órabér [Ft/óra]  571 595

Egyéb juttatás:  1hónap fizetett szabadság [óra] 174 8 280 8 628

15 nap beteg szabadság [óra] 120 4 568 4 760
9 nap fizetett ünnep [óra] 72 3 426 3 570
Bruttó bér összesen [Ft]  115 634 120 518
Járulék alap [Ft] 115 634 120 518
Nyugdíj járulék [%] 24,0 27 752 28 924
Egészségbiztosítási járulék [%] 5,0 5 782 6 026
Munkaadói járulék [%] 3,0 3 469 3 616
Szakképzési hozzájárulás [%] 1,5 1 735 1 808
Tételes egészségügyi hozzájárulás [Ft] 1 950 1 950
Közterhek összesen [Ft] 40 688 42 324
Bérköltség közterhekkel [Ft/hó]  156 322 162 842

Közterhekkel növelt óradíj [Ft/óra]  898 936
   

A bér és közterheire fedezetet nyújtó minimális díj [Ft/óra]                         
898    

                       
936    

Megnevezés 
Juttatás és 

járulék mérték 
[%, óra] 

Egyéni vállalkozó 
díjmeghatározás 

Ledolgozott havi idı [óra] 174 

Minimálbér, mint számítási alap [Ft/hó]* 69 000 

Egészségügyi szabadság [óra]** 96 3 172 

Önfoglalkoztató egyéni vállalkozói díj összesen [Ft/hó] 72 172 

Önfoglalkoztató egyéni vállalkozói óradíj [Ft/óra] 415 

Járulék alap [Ft] 72 172 

Nyugdíj alapba befizetendı járulék [%] 33,5 24 178 



Egészségbiztosítási alapba befizetendı járulék [%] 11,0 7 939 

Vállalkozói járulék [%] 4,0 2 887 

Tételes egészségügyi hozzájárulás [Ft] 1 950 

Közterhek összesen [Ft] 36 954 

Önfoglalkoztató egyéni vállalkozói díj közterhekkel [Ft/hó] 109 126 

Közterhekkel növelt egyéni vállalkozói óradíj [Ft/óra] 627 

A fentiekre fedezetet nyújtó minimális díj [Ft/óra] 627 


