Összefoglaló az egyszerősített foglalkoztatás új szabályairól
1. Milyen munkát lehet vállalni egyszerősített foglalkoztatással?
•
•
•

mezıgazdasági idénymunkát
turisztikai idénymunkát
alkalmi munkát.

2. Hány fıt alkalmazhatnak naponta egyszerősített foglalkoztatással?
Az idénymunkánál bármennyit (a mezıgazdaságban és a turisztikában is).
Az alkalmi munkánál létszámkorlát van, a vállalkozás méretétıl függıen:
•
•
•
•

fıállású személyt nem foglalkoztató esetén: 1 fıt
1-5 fıállású esetén:
2 fıt
6-20 fıállású esetén:
4 fıt
20 fıállású felett:
a munkavállalói létszám 20 %-át.

3. Mi alapján sorolják be a vállalkozást?
A vállalkozás tárgyhónapot megelızı hat havi létszámának átlagát kell alapul venni.

4. Túlléphetı-e a napi létszámkorlát, ha több munkavállalóra van szüksége a
munkáltatónak?
Igen. A napi korlát túlléphetı, csak az éves keret nem. Például egy vállalkozás minden nap
foglalkoztathat egy-egy fıt, vagy akár egy napig 365 fı.

5. Mennyi ideig alkalmazhat a vállalkozás egyazon munkavállalót egyszerősített
foglalkoztatással?
Idénymunkánál legfeljebb 120 napig.
Alkalmi munkánál pedig egy évben összesen 90 napig.

Ha a munkavállaló többfajta munkát is vállal egyszerősített foglalkoztatás keretében egy
évben (idény- és alkalmi munkát egyaránt), a munkaviszonya akkor sem haladhatja meg az
évi 120 napot.
Az idıkeret kimerülése után a munkavállalók természetesen más munkáltatóknál
folytathatják, így akár az év egészében dolgozhatnak „egyszerősített formában”.

6. Mennyi ideig lehet folyamatosan dolgozni egyszerősített foglalkoztatással?
Idénymunkánál a 120 nap folyamatosan ledolgozható.
Alkalmi munkánál a munkaviszony
•
•
•

legfeljebb 5 egymást követı nap,
egy hónapban legfeljebb 15 nap,
egy évben legfeljebb 90 nap lehet.

7. Hogyan jön létre az egyszerősített foglalkoztatás?
1.
a. Elıször a munkáltatónak regisztrálni kell az ügyfélkapun (ha eddig nem volt
ott még nyilvántartva).
b. Az APEH-nek bejelenti a munkáltató az egyszerősített foglalkoztatási
jogviszonyt a felek megállapodása alapján (ezáltal jön létre ténylegesen a
munkaviszony).

8. Hogyan lehet bejelenteni?
•
•
•

ügyfélkapun keresztül elektronikus úton
telefonon a 185-ös hívószámon és
2010. december 1-tıl SMS-ben.

9. Milyen adatok kellenek a bejelentéshez?
•
•
•
•

a munkáltató adószáma,
a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ-száma,
a foglalkoztatás jellege (idény- vagy alkalmi),
a munkaviszony napjainak száma.

10. Módosítható-e vagy visszavonható-e a bejelentés, ha a munkavégzés valamilyen
okból meghiúsul?
Két órán belül van erre mód a bejelentés után akkor, ha csak aznapra, a bejelentés napjára
alkalmazzák a munkavállalót.
Ha a tervezett munka
•
•

hosszabb egy napnál vagy
másnap, a bejelentést követı napon kezdıdik,

akkor az adott nap reggel 8 óráig lehet módosítani.

11. Hogyan lehet módosítani vagy visszavonni a bejelentést?
Függetlenül az eredeti bejelentés módjától, bármelyik úton:
•
•
•

ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
telefonon a 185-ös hívószámon, és
2010. december 1-tıl SMS-ben.

12. Mi történik, ha nem módosít a bejelentı a határidıig?
A munkáltatónak fizetnie kell: köteles az adott napra a közteher-fizetési kötelezettségének
eleget tenni.

13. Kell-e írásbeli munkaszerzıdést kötni?
Csak akkor, ha azt a munkavállaló kéri. Ilyen esetben ún. egyszerősített munkaszerzıdést kell
kötni, amelynek őrlapja letölthetı az APEH vagy az ÁFSZ honlapjáról, illetve beszerezhetı a
munkaügyi kirendeltségeken.

14. Mikor nem jogosult a munkáltató egyszerősített foglalkoztatásra?

Abban az esetben, ha a munkáltató havi köztartozása eléri a 300 ezer Ft-ot. A tartozás
befizetése után azonban már alkalmazhat munkavállalókat egyszerősített foglalkoztatással.

15. Van más feladata a munkáltatónak a munkakezdés elıtt?
Meg kell gyızıdnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban
van-e.

16. A munkavállaló milyen ellátásra válik jogosulttá az egyszerősített foglalkoztatás
keretében?
•
•
•

nyugellátásra,
baleseti egészségügyi szolgáltatásra,
valamint álláskeresési ellátásra.

17. Mennyi az egyszerősített foglalkoztatással közterhe?
A munkavállalónak nem kell semmilyen közterhet fizetnie.
A munkáltató által fizetendı közteher egységesen, a munkabértıl és napi munkaidıtıl
függetlenül:
- idénymunkánál napi 500 Ft/fı (mezıgazdaság és turisztika)
- alkalmi munkánál napi 1000 Ft/fı.

18. Mikor kell megfizetni a közterhet?
A tárgyhónapot követı hónap 12-éig kell befizetni a munkáltatónak a közterhet. A bevallási
kötelezettségnek is ugyanez a határideje.

19. Hogyan kell megfizetni a közterhet az adóhatóságnak?
A bevallással egyidejőleg az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési
számlára kell

•
•

átutalni vagy
postai csekken befizetni (ez is az adóhatóságtól igényelhetı).

A munkáltatónak – a többi foglalkoztatási jogviszonytól eltérıen – nem kell összesített
jövedelemigazolást adnia az alkalmazott személy részére az elszámolási évet követı év január
31-éig.

20. Külföldiek foglalkoztathatók egyszerősített foglalkoztatással?
Igen:
•

•

uniós állampolgárok a magyar munkavállalókkal azonos módon mindhárom fajta
egyszerősített foglalkoztatás keretében végezhetı munkára (mezıgazdasági és
turisztikai idénymunkára, valamint alkalmi munkára is),
harmadik országbeli állampolgárok csak mezıgazdasági idénymunkára.

21. Kell-e munkavállalási engedély a harmadik országból származó külföldi
munkavállaló egyszerősített foglalkoztatásához?
Igen, de a munkavállalási engedélyt a munkaerı-piaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni, ha
annak idıtartama nem haladja meg az évi 60 napot.

22. Turisztikai idénymunka esetén, ha például este 22.00 órától 02.00 óráig dolgozik egy
pultos lány, ebben az esetben hány munkanapnak minısül a munkavégzés?
A törvény naptári napban határozza meg az idénymunka idıtartamát. Mivel a 22 órától 02
óráig történı foglalkoztatás két naptári napot érint, tehát a fenti szabályok alapján ez esetben
két napra kell a pultos lányt bejelenteni.

23. Egy konkrét cég által végzett gyümölcsfelezés és -feldolgozás mezıgazdasági
idénymunkának vagy alkalmi munkának számít-e a járulékfizetés szempontjából?
A törvény szerint a mezıgazdasági idénymunka olyan munkavégzés, amely
•
•

évszakhoz, az év valamely idıszakához vagy idıpontjához kötıdik,
illetve a megtermelt mezıgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága
területén történı anyagmozgatása, csomagolása.

Mivel a konkrét esetben nem a munkáltató saját gazdaságában megtermelt termények
feldolgozásáról van szó, ez a munka nem minısül mezıgazdasági idénymunkának, csak
alkalmi munkának tekinthetı, amely után napi ezer forintot kell fizetni járulékként fejenként.

24. Mezıgazdasági - növénytermesztési idénymunka esetén mennyiben elengedhetetlen a
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat megléte? Esetleg elegendı lenne-e egy
háziorvosi igazolás a munkavégzésre való alkalmasságról (ez a megfelelıség kategória is
változott év közben többször)?
A foglalkoztathatósági szakvélemény nem kötelezı feltétele az egyszerősített
foglalkoztatásnak, kivéve a betöltendı munkakörre vonatkozó érvényes elızetes munkaköri
alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkezı fiatalkorú és idısödı munkavállaló,
illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nık és szoptató anyák foglalkoztatását. A
munkavégzés megkezdése elıtt azonban a munkáltatónak meg kell gyızıdnie arról, hogy a
munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. A foglalkoztathatósági vizsgálat
azért ajánlatos, mivel esetleges munkahelyi baleset esetén a munkáltató ebbıl eredı kártérítési
felelısségét megelızheti. A vizsgálat egy évig érvényes, azon belül nem kell újra
megismételni,kiadásának díja 3000 Ft fejenként és esetenként. Háziorvos csak akkor végezhet
ilyen vizsgálatot, ha rendelkezik foglalkozás-egészségügyi engedéllyel. (Az ilyen orvosok
listájáról a Nemzeti Erıforrás Minisztérium ad információt).
Csak abban az esetben kötelezı egészségügyi vizsgálatot – és ez esetben ún. személyi
higiénés orvosi vizsgálatot – végezni, ha a munkakör a járványügyi érdekbıl kiemelt
munkakörök, tevékenységek körébe tartozik. Ilyen pl. a közfogyasztásra szánt élelmiszer
(beleértve az ételt, italt) elıállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt
élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen
munkahelyeken tisztítást, takarítást végzı személy munkaköre (pl. pultoslány).

