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Az idénymunkák jellegzetes időszaka a  nyár, ennek 
okán úgy gondolom érdemes röviden áttekinteni az 
idénymunkára vonatkozó munkajogi szabályokat, hiszen 
nagyon körültekintően kell eljárnunk abban az esetben, 
ha meg akarjuk határozni, hogy valamely tevékenység 
egy vállalkozás érdekében idényjellegűnek tekinthető-e.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra 
munkaviszony olyan felek között, akik között a  szer-
ződés megkötésekor már a Munka törvénykönyve sza-
bályai szerint létesített munkaviszony áll fenn. További 
fontos szabály, hogy ha a munkaviszony nem egyszerű-
sített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerző-
dés nem módosítható annak érdekében, hogy a mun-
káltató a  munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében foglalkoztassa.

Az idénymunka fogalmi meghatározását tekint-
ve kicsit menjünk vissza az időben, hogy helyesen ér-
telmezzük ezen speciális tevékenységet. A  régi Mt. 
(1992. évi XXII.tv.) az idénymunkát olyan munkavég-
zésként definiálta, amely az előállított áru vagy a nyúj-
tott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés 
körülményeitől függetlenül – évszakhoz vagy az év 
valamely időszakához, időpontjához kötődik. Ez alap-
ján két fontos fogalmi eleme volt az idénymunkának: 
egyrészt az áru vagy szolgáltatás természete, másrészt 
a  munkaszervezéstől való függetlenség. Ezen a  fogal-
mi meghatározáson az új Mt. (2012. évi I.tv.) alapve-
tően változtatott. Mégpedig egyrészt helyesen az egyes 
munkavégzési módokat a  munkáltató tevékenysége-
ként kategorizálja (a munkáltató tevékenysége megsza-
kítás nélküli, a munkáltató tevékenysége több műsza-
kos, a munkáltató tevékenysége idényjellegű stb… – ily 
módon tehát nem a  munkavállaló munkavégzéséhez 

köti), másrészt mellőzi az áru, valamint a szolgáltatás 
természetének szempontjait. Ezek alapján a  hatályos 
előírások szerint akkor beszélhetünk idénymunkáról, 
ha a munkáltató tevékenysége munkaszervezéstől füg-
getlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához 
kötődik. Amikor azt vizsgáljuk, hogy a munkáltató te-
vékenysége idényjellegű-e, körültekintően kell eljárni. 
A munkáltató tevékenységében lehetnek szezonális és 
nem szezonális elemek, amelyeket együttesen kell ér-
tékelni. Minél nagyobb a nem szezonális jelleg, annál 
kisebb az esélye annak, hogy a  tevékenység szezoná-
lisnak tekinthető. Továbbá a technológia és a szokások 
változása miatt egyes szezonális tevékenységek elveszí-
tik szezonális jellegüket. Jellemző példa erre, hogy a tu-
rizmusban a csúcsidő mellett megjelent az ún. konfe-
rencia turizmus is, amely ezen tevékenység szezonális 
jellegét gyengíti. Másik példa, hogy az építőipari tevé-
kenységek jelentős része napjainkban jellemzően már 
nem tavasztól őszig folyik, ez köszönhető a technoló-
gia fejlődésének.

Idénymunkában dolgozókra nagyon sok tekintet-
ben speciális szabályokat rögzít az Mt. A munkarend 
(munkaidő beosztás) szabályait az Mt. 96.§ (1) be-
kezdés alapján a  munkáltató állapítja meg. Az  általá-
nos munkarend értelmében a munkaidőt heti 5 napra, 
hétfőtől péntekig egyenlően van elosztva, a munkaidő 
pedig az előkészítő és a befejező munkák időtartamát 
is magában foglalja. Ettől eltérni az Mt. 97.§ (3) bekez-
dése alapján kizárólag munkaidőkeretben vagy elszá-
molási időszak alkalmazása esetén lehet. Tudnunk kell, 
hogy idénymunkában az elszámolási időszak nem jel-
lemző. A munkaidőkeret lényege az, hogy a teljesíten-
dő munkaidőt a munkáltató egy – általában heti vagy 
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havi – keretben határozza meg, tartama maximálisan 
4 hónap vagy 16 hét lehet. Az Mt. 94.§ (c) bekezdése 
értelmében idénymunka esetén a munkaidőkeret tarta-
ma ennél hosszabb is lehet, nevezetesen 6 hónap vagy 
26 hét. Az erre az időszakra eső munkaidő ezen időtar-
tamon belül szórható szét a munkáltató által úgy, hogy 
közben néhány további garanciális szabályra is ügyel-
ni kell. Ezen garanciális szabályok rögzítik, hogy a napi 
munkaidő mértéke nem lehet kevesebb, mint 4 óra (ki-
véve a részmunkaidőt), ugyanakkor nem lehet 12 órá-
nál több. Be kell tartani a munkaközi szünetre, napi és 
heti pihenőidőre vonatkozó előírásokat, valamint a va-
sárnapi és az ünnepnapi munkavégzésre vonatkozó 
rendelkezéseket is. A  minimális és a  maximális napi/
heti munkaidőre vonatkozó időtartamoknak keret ese-
tében a keret átlagában kell kijönnie.

Az Mt. 101.§ (b) bekezdése szerint az idénymunká-
sok számára rendes munkaidő vasárnap, az Mt.102.§(2) 
bekezdés alapján pedig munkaszüneti napon is beoszt-
ható. Munkaszüneti napnak minősül január 1., március 
15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 
20., október 23., november 1., és december 25-26. Fon-
tos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy idénymunka 
esetén az Mt. értelmében a vasárnapi munkavégzésért 
a  törvény alapján bérpótlék nem jár, mivel az idény-
munkások a  munkába állásukkor eleve számolhattak 
a  vasárnapi munkavégzéssel. A  munkaszüneti napon 
történő munkavégzésért viszont továbbra is jár szá-
mukra a 100% mértékű bérpótlék.

Általános előírások alapján a munkavállalók mun-
kaközi szünetre jogosultak, amely 6 órát meghaladó 
munkavégzés esetén 20 perc, kilenc órát meghaladó 
munkavégzés esetén pedig további 25 perc. A munka-
közi szünet jellemzően nem része a munkaidőnek. Ezt 
a munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával 
kell kiadni. Ezeken túlmenően a  munkavállaló részé-
re a  napi munkájának befejezése és a  következő napi 
munkakezdés között legalább 8 óra napi pihenőidőt kell 
biztosítani. Idénymunka esetén a heti két pihenőnapra 
vonatkozó törvényi garancia a munkaidőkeret alkalma-
zása okán másképpen érvényesül, ugyanis idénymunka 
esetén csupán az az egy szabály érvényesül, hogy ha-
vonta egyszer a  pihenőnapnak vasárnapra kell esnie. 
Nem kell 6 napi munkavégzés után sem pihenőnapot 
kiadni, továbbá a  munkaidő-keretben a  pihenőnapok 
egyenlőtlenül, a munkáltató belátása szerint is beoszt-
hatóak. A  lényeg az, hogy a keret átlagában a pihenő-
napok számának (2 db/hét) meg kell lennie. Egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás esetén a fenti heti pihenőidő helyett 
a  munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő 
és egy naptári napot magába foglaló megszakítás nél-
küli heti pihenőidő is biztosítható. A munkavállalónak 
a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában 
legalább heti 48 óra heti pihenőidőt kell biztosítani.

Az idénymunka lehetséges jogi kerete az egyszerű-
sített foglalkoztatás. Ennek a lényege az, hogy a mun-
kaviszonyra jelentősen egyszerűbb adminisztrációs 
és közteherviselési szabályok vonatkoznak, amelyek 
számottevően gazdaságosabbá teheti a  foglalkoztatást 

mindkét fél számára. Egyszerűsített foglalkoztatásra 
egyrészt alkalmi munka, másrészt pedig idénymunka 
esetén van lehetőség. Ne felejtsük el, hogy idénymunka 
a fentiekben definiált idényjellegű tevékenység céljára, 
munkaviszony keretében végzett munka. Idénymunka 
esetén egyszerűsített foglalkoztatásra nem bármilyen 
célú, csupán mezőgazdasági vagy turisztikai idény-
munka esetében van lehetőség. 

A Mt. szerinti klasszikus munkaviszony – ha tör-
vény másként nem rendelkezik – munkaszerződéssel 
jön létre. Az Efo tv. ezen felhatalmazás alapján a mun-
kaviszony létesítésére eltérő szabályt állapít meg, misze-
rint az egyszerűsített foglalkoztatás létesítése főszabály 
szerint a  felek megállapodása alapján, a  munkáltató 
bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. 
Ez  azt jelenti, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás is 
munkaviszonyt jelent, és munkavállalói oldalról az egy-
szerűsített foglalkoztatásra nem vonatkoznak gyen-
gébb garanciális szabályok, mint a  klasszikus módon 
létrejött munkaviszonyra. A  Mt. előírásai közül csak 
azok alkalmazásától lehet eltekinteni, melyek a foglal-
koztatás jellegéből adódóan fogalmilag kizártak, ebből 
kiindulva az egyszerűsített foglalkoztatás bármely for-
májában foglalkoztatottnak (mind az alkalmi munkás-
nak, mind pedig a mezőgazdasági, továbbá turisztikai 
idénymunkát ellátónak) jár szabadság. Ha az éves szin-
ten összeszámított szabadság természetben való kiadá-
sára nincs lehetőség, azt pénzben kell megváltani.

Alkalmazni kell a kötelező legkisebb munkabérről 
és a garantált bérminimumról szóló hatályos rendelke-
zéseket is az egyszerűsített foglalkoztatás esetében is, 
mégpedig azzal, hogy alapbérként vagy teljesítmény-
bérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a 
(2017-ben 623 Ft/óra), garantált bérminimum esetén 
87%-a jár (2017-ben 806 Ft/óra). Természetesen ettől 
több is adható, a közteher minden esetben ugyanannyi 
lesz. Viszont ha a  minimálbér kétszeresét meghaladó 
összeget adunk, akkor az a feletti rész már költségként 
nem elszámolható a munkáltatónál.

Ha a munkavállaló kéri, vagy a  jogszabály alapján 
elektronikus úton bevallásra nem kötelezett munkálta-
tó saját választása alapján, az egyszerűsített foglalkoz-
tatás céljából munkaviszonyt az Efo tv. melléklete sze-
rinti minta-szerződés megkötésével is létesíthet. Ekkor 
a munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig 
írásba kell foglalni és a bejelentési kötelezettsége emel-
lett is fennáll.

Az egyszerűsített foglalkoztatást főszabály szerint 
a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelenti az adó-
hatóságnak. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést az 
elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény szabályai 
szerint rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményé-
ről egyidejűleg tájékoztatja.

 
A bejelentés teljesíthető:

 – elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy
 – telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon 

a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hí-
vószámon.
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A munkáltató akkor élhet a bejelentési lehetőségek 
valamelyikével, ha előzetesen regisztrálta magát az ügy-
félkapun. Már tavaly megszűnt a törvényben korábban 
biztosított, SMS útján történő bejelentési lehetőség. 
A  bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen 
történő benyújtására pedig egyáltalán nincs lehetőség.

 
A bejelentendő adatok köre:

 – a munkavállaló neve,
 – a munkáltató adószáma,
 – a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma,
 – az egyszerűsített foglalkoztatás jellege,
 – a munkaviszony napjainak száma.

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítá-
sára különösen akkor van mód, ha a munkaidő (mun-
kanapok száma), vagy az ideiglenes foglalkoztatás jel-
lege megváltozik, illetve a  munkavégzés meghiúsul. 
Ha a munkavégzés csak a bejelentés napjára vonatko-
zott, akkor az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését 
követő 2 órán belül lehetőség van azt visszavonni, vagy 
módosítani. Ezt követően a munkáltatót a közteher fi-
zetési kötelezettségének köteles eleget tenni. Amennyi-
ben egy napnál hosszabb időre állapodnak meg az egy-
szerűsített foglalkoztatásban, vagy a  munkavégzésre 
csak a bejelentést követően kerül sor, azt visszavonni, 
vagy módosítani az adott napon reggel 8 óráig lehet.

A 2010. évi LXXV. törvény alapján egyszerűsített 
módon létesíthető munkaviszony az idénymunkára, 
ezen belül mezőgazdasági idénymunkára és turiszti-
kai idénymunkára, és az alkalmi munkára. A  törvény 
szabályait kell alkalmazni abban az esetben is, ha fog-
lalkoztatási szövetkezet a tagjait munkaerő-kölcsönzés 
keretében turisztikai vagy mezőgazdasági idénymun-
kára kölcsönzi ki azzal, hogy munkáltató alatt a foglal-
koztatási szövetkezetet kell érteni.

 
Mezőgazdasági idénymunkának kell tekinteni:

 – a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állatte-
nyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó 
olyan munkavégzést, amely az előállított növény 
vagy állat biológiai sajátossága miatt - a  munka-
szervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, 
az év valamely időszakához vagy időpontjához kö-
tődik,

 – vagy a megtermelt mezőgazdasági termékek anyag-
mozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás ki-
vételével.

Turisztikai idénymunkának minősül a  kereskede-
lemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatáro-
zott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevé-
kenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka. 
Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékeny-
ségnek minősül az idegenvezetői tevékenység, a  lovas 
szolgáltató tevékenység, a  szálláshely-szolgáltatási te-
vékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevé-
kenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetí-
tői tevékenység. 

Alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között
 – legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és
 – egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári na-

pig, és
 – egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig

létesíthető egyszerűsített módon, határozott időre.

Továbbá az alkalmi munkára ahhoz mérten is be 
kell tartani korlátokat, hogy a  munkáltató foglalkoz-
tat-e, illetve hány munkavállalót foglalkoztat klasszikus 
munkaviszonyban. Alkalmi munka esetén az egysze-
rűsített munkaviszonyban foglalkoztatott munkaválla-
lók átlagos napi létszáma – a munkáltatónak az adott 
hónapot megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámát 
alapul véve – nem haladhatja meg

 – klasszikus munkaviszonyban nem foglalkoztató 
munkáltató esetén az 1 főt,

 – 1 főtől 5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása 
esetén a 2 főt,

 – 6 főtől 20 fő munkavállaló foglalkoztatása esetén 
a 4 főt,

 – 21 fő munkavállaló foglalkoztatásától a munkavál-
lalói létszám 20 %-át.

A fenti létszámhatárokat nem kell alkalmazni 
a filmipari statisztákkal létesített egyszerűsített foglal-
koztatás esetén és a szociális szövetkezetekben.

 
Ha a munkáltató és a munkavállaló (azonos felek kö-
zött)

 – valamely idénymunkára (csak mezőgazdaságira, 
vagy csak turisztikaira, vagy mindkettőre) vagy

 – valamely idénymunkára és alkalmi munkára
létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor 

ezen munkaviszonyok együttes időtartama a  naptári 
évben a 120 napot nem haladhatja meg. A 120 napos 
éves korlát nem léphető át, továbbá ezen belül az al-
kalmi munka keretében való foglalkoztatás azonos fe-
lek között nem haladhatja meg egy naptári éven belül 
a 90 naptári napot.

Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 000 Ft-ot, 
vagy ezt meghaladó összegű, egyszerűsített foglalkoz-
tatásból származó ki nem egyenlített adótartozást hal-
moz fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jo-
gosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

 
Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott mun-
kavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közte-
her mértéke

 – idénymunka (turisztikai vagy mezőgazdasági) ese-
tén a munkaviszony minden naptári napjára mun-
kavállalónként 500 Ft,

 – alkalmi munka esetén a  munkaviszony minden 
naptári napjára munkavállalónként 1.000 Ft,

 – filmipari statiszta alkalmi munkája esetén a mun-
kaviszony minden naptári napjára munkavállaló-
ként 3.000 Ft.



Aprópénz Adózási Hírlevél  XII. évfolyam • 6–7. szám 2017. június–július

4

Harkai István • Adópénz Számviteli Bt. Tel./fax: 23/365–666 • www.adopenz.hu • e-mail: adopenz@adopenz.hu 

Abban az esetben, ha a  vállalkozás az Efo tv-ben 
meghatározott létszám-, kereseti- illetve időkorlátot 
meghaladóan létesített, illetve tartott fenn egyszerű-
sített foglalkoztatást, a jogszabályi feltételek túllépésé-
nek napjától nem élhet a közteherviselés egyszerűsített 
módjával. Ha a létszám, illetve az időkorlát túllépésé-
nek jogsértése kerül feltárásra, akkor a  foglalkoztató 
a  feltárás időpontjától mindaddig köteles az általános 
Szja. és Tbj. rendelkezéseket alkalmazni, amennyi ideig 
az egyszerűsített közteherviselés jogosulatlan idénybe-
vétele fennállt.

 
Az egyszerűsített közteher megfizetésével nem terheli

 – a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szak-
képzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, 
rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv-ben 
a  munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötele-
zettség,

 – a munkavállalót pedig nyugdíjjárulék, egészségbiz-
tosítási járulékfizetési, munkaerő-piaci járulékfize-
tési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi 
jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

Az idénymunkásnak, illetve alkalmi munkásnak 
csak akkor kell az egyszerűsített foglalkoztatásból szár-
mazó jövedelemről bevallást benyújtania, ha az egysze-

Kovács Andrea
okl. adószakértő

rűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghalad-
ja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév 
első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér na-
pibérként meghatározott összegének szorzatát (mente-
sített keretösszeg, ami 2017-ben a minimálbérre vonat-
kozóan 5.870 Ft és 7.410 Ft a szakképzettséget igénylő 
munkakörökben.). Ha személyi jövedelemadó-bevallá-
si kötelezettségét teljesítenie kell, akkor jövedelemként 
csak a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell 
figyelembe venni.

 
A kedvezményes közteher-fizetési kötelezettség alá tar-
tozó foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló

 – nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, azonban
 – nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, 

valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

A nyugellátás számításának alapja 500 Ft-os közte-
her-fizetés esetén 1.370 Ft/nap, 1.000 Ft vagy azt meg-
haladó közteher-fizetés esetén 2.740 Ft/nap az egysze-
rűsített foglalkoztatásból származó jövedelem összege.

Amint azt a fentiekből is láthatjuk, nagyon sok sza-
bály, előírást és korlátot kell figyelembe vennünk és alkal-
maznunk akkor, ha idénymunkában, illetőleg egyszerű-
sített foglalkoztatás keretében alkalmazottakkal kívánjuk 
a szezonálisan kialakult munkaerőhiányt áthidalni.


