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3 Title of the book 

A munkaviszony az az egyik leggyakoribb biztosítási jogviszony. Erre tekintettel kiskönyvünkben 

röviden ismertetjük a munkaviszonyra vonatkozó legfontosabb szabályokat továbbá a munkaviszony 

különleges eseteit valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó járulék-, és szociális hozzájárulási 

adófizetési kötelezettségeket. 

Bevezetés 
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1. Munkaviszony, mint biztosítási jogviszony 

A munkaviszony olyan biztosítási jogviszony, amely a 

munkáltató és a munkavállaló között jön létre.  

Munkavállaló csak olyan természetes személy lehet, aki a 

tizenhatodik életévét betöltötte. Tizenhat év alatt munkavállaló 

lehet 

 

 a nappali képzésen tanuló diák - az iskolai szünet alatt -, 

ha a tizenötödik életévét már betöltötte, valamint  

 

 az a kiskorú, akit a gyámhatóság engedélye alapján a 

jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, 

hirdetési tevékenység területén alkalmaznak. 

 

A biztosítási jogviszony másik alanya a foglalkoztató, azaz a 

munkáltató. Munkáltató lehet minden jogképes személy 

például vállalat, gazdasági társaság, egyesület. 

 

A biztosítási jogviszony a munkaszerződésben foglalt napon 

jön létre, ennek hiányában a munkaszerződés aláírását 

követő napon. Azaz, ha a munkaviszony kezdete nincs 

megjelölve a szerződésben, de a munkaszerződést felek 

november 19-én írták alá, akkor a munkaviszony kezdete 

november 20-a lesz. Jogszabályi kötelezettség, hogy a 

biztosítási jogviszony létrejöttét a munkavégzés megkezdése 

előtt be kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon.  

Munkavállaló csak olyan természetes 

személy lehet, aki a tizenhatodik 

életévét betöltötte. 
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A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles 

gondoskodni.  

 

A munkaszerződés a személyes adatokon túl tartalmazza:   

 

 a munkavállaló személyi alapbérét,  

 munkakörét. 

 

Továbbá a munkaszerződésben meg kell jelölni minden olyan lényeges adatot, amely a munkaviszony 

szempontjából fontos például a szerződő felek neve, munkavállaló lakcíme-, születési helye és ideje, 

a munkavállaló édesanyjának a neve, adóazonosító jele és TAJ száma, a munkáltató székhelye, a 

munkáltató képviselőjének neve/beosztása, a munkáltató adószáma, gazdasági társaság esetén 

cégjegyzékszáma. 

A munkaviszony időtartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a 

munkaviszony határozatlan időre jön létre. 

A munkavállaló munkahelyét szintén a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában 

munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. 

 

A munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – általános teljes napi munkaidőben történő 

foglalkoztatásra jön létre. Ha a foglalkoztatás részmunkaidőben történik, akkor azt bele kell foglalni a 

munkaszerződésbe. 

 

A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő 

próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy 

alkalommal – meghosszabbíthatják, azonban a próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem 

haladhatja meg a három hónapot. Ha a kollektív szerződés megengedi, akkor hat hónap próbaidő 

kikötésére is lehetőség van.  

Munkaviszonyosok TB kiskönyve 

2. Munkaszerződés tartalma 
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Amennyiben az alábbi kérdésekről a munkaszerződés nem rendelkezik, akkor a munkáltató 

legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a 

munkavállalót  

 

 napi munkaidőről, 

 az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, 

 a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés 

napjáról, 

 a munkakörbe tartozó feladatokról, 

 a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint 

 a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 

szabályairól, továbbá 

 arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. 

 

 

A munkaviszonyban történő foglalkoztatás főbb jellemzői: 

 

 a munkavállalót személyes munkavégzési kötelezettség terheli; 

 a munkavállaló köteles munkára képes állapotban rendelkezésre állni, adott helyen, 

időben;  

 a munkavállaló köteles a munkáját általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, 

a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

 a munkavállaló köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő 

magatartást tanúsítani, és munkatársaival együttműködni; 

 a munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség terheli; 

 a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek; 

 a munkáltató köteles a munkabért a tárgyhót követő hónap 10. napig kifizetni. 

.  
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3. Járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetés 

munkaviszonyban 

A munkaviszonyban a munkabérnek teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetén el kell érnie legalább a 

minimálbért, illetve ha a tevékenység szakképzettséget 

igényel, akkor a garantált bérminimumot.  

 

A munkabérből levonásra kerül: 

 

 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg, 

 10 százalék nyugdíjjárulék,  

 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 

 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék, 

 1,5 százalék munkaerő-piaci járulék. 

 

  

.  

Nem jár a betegszabadság üzemi baleset 

és foglalkozási betegség miatti 

keresőképtelenség, valamint a 

veszélyeztetett várandósság miatti 

keresőképtelenség tartamára. 

 
Foglalkoztatói terhek: 

A munkáltató a munkabér után megfizeti a 22 százalék szociális hozzájárulási adót és az 1,5 

százalék szakképzési hozzájárulást. A személyi jövedelemadó-előleget, a tb közterheket és a 

szakképzési hozzájárulást a foglalkoztató a tárgyhót követő hónap 12- napjáig bevallja és megfizeti. 

A bevallás a 08-as nyomtatványon történik. Betegszabadság a keresőképtelenség első 15 

munkanapjára jár, amelyre a távolléti díj 70 százalékát fizeti a munkáltató a munkavállalónak.  

 

Megjegyzés: Nem jár a betegszabadság üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti 

keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára. 

 

A munkáltató a biztosított betegsége miatti keresőképtelenség, valamint a kórházi ápolás 

időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg. Továbbá a munkáltató 

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére rehabilitációs 

hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az 

általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 

százalékát. A fentiekhez kapcsolódóan a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a 

munkáltatónak vezetni kell munka- és pihenőidő nyilvántartást, a kifizetett munkabér elszámolásáról 

írásbeli tájékoztatást kell kiadni.  

 

  

.  
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4.1. Gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozást segítő ellátás valamint 

a gyermeknevelési támogatás folyósítása 

alatt vagy azt követően adható szociális 

hozzájárulási adókedvezmény: 

 

Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 22 

százalékával csökkenthető a szociális 

hozzájárulási adó a foglalkoztatás első két 

évében, míg a foglalkoztatás harmadik 

évében a fenti csökkentés az aktuális 

szociális hozzájárulási adó fele, ami 2017-ben 

11 százalék.  

 

Minimum három gyermekre tekintettel családi 

pótlékra szülőként jogosult munkavállaló, ha 

gyermekgondozási díjban (GYED-ben) illetve 

gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES-

ben) részesült vagy részesül, vagy 

gyermeknevelési támogatásban (GYET) 

részesült vagy részesül, akkor ezen személy 

munkaviszonyban történő foglalkoztatása 

esetén az alábbi kedvezmény adható:  

 

Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 22 

százalékával csökkenthető a szociális 

hozzájárulási adó a foglalkoztatás első három 

évében, míg a foglalkoztatás negyedik és 

ötödik évében a fenti csökkentés az aktuális 

szociális hozzájárulási adó fele, ami 2017-ben 

11 százalék.  

 

Hatósági bizonyítvány, --igazolás, --kártya: 

 

GYED, GYES valamint a GYET folyósítása 

alatt vagy azt követően:  

A GYED folyósítását illetve annak megszűnését a 

kormányhivatal egészségbiztosítási szerve illetve 

a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A 

GYES valamint a GYET folyósítását illetve a 

folyósítás megszűnését a kormányhivatal 

családtámogatási szerve, vagy családtámogatási 

kifizetőhely igazolja. Az igazolásokat az 

ellátásban részesülő személy kérelmére állítják 

ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról 

szóló igazolás birtokában érvényesítheti. 

Minimum három gyermekre tekintettel családi 

pótlékra szülőként jogosult és GYED-ben illetve 

GYES-ben részesült vagy részesülő esetén a 

fentieken túl szükséges még annak igazolása is, 

hogy minimum három gyermek után a szülőnek 

jár a családi pótlék, amelyet szintén a 

kormányhivatal családtámogatási szerve igazol. 

Az igazolást az ellátásban részesülő személy 

kérelmére állítják ki. A kedvezményt a 

foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolások 

birtokában érvényesítheti. 

4.2. Gyermekgondozási szabadságról - feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt 

csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy gyermekgondozási díjban részesült - visszatérő 

munkavállaló  és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló 

heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény:  

 

A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 

százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  A kedvezmény legfeljebb azonban 3 évig jár. 

4. Szociális hozzájárulási adókedvezmény 
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4.3. Pályakezdő, azaz 25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező munkavállaló 

esetében adható kedvezmény:  

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 22 százalékával csökkenthető 

maximum a foglalkoztatás első két évében, illetve ha a munkavállaló két éven belül betölti a 25 életévet, 

akkor a 25 év betöltéséig.  

 

Hatósági bizonyítvány, --igazolás, --kártya: 

25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő: Az adókedvezmény a NAV 

igazolása alapján érvényesíthető, amelyet a foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem 

lehet 15 napnál régebbi. NAV egy alkalommal, igazolásban jelzi a munkáltatónak, hogy a 25 év alatti 

munkavállalója legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A 

foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.  

 

Megjegyzés: Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adóhivatal a kérelem beérkezésekor vizsgálja a 180 nap 

biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszony fennállását, így javasolt mielőbb benyújtani ezt a kérelmet.  

 

4.4. Nem pályakezdő 25 év alatti valamint 55 év feletti munkavállaló esetén a kedvezmény:  

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 11 százalékával csökkenthető. 

 

4.5. Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény:  

A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 255 000 forintnak) a 11 százalékával 

csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  

 

Hatósági bizonyítvány, --igazolás, --kártya: 

Karrier Híd Program: Az adókedvezmény hatósági bizonyítványban foglaltakon alapul. Az állami 

foglalkoztatási szerv adja ki a hatósági bizonyítványt az ügyfél 2017. augusztus 31-éig benyújtott kérelme 

alapján. Ugyanazon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki az állami foglalkoztatási szerv a hatósági 

bizonyítványt és annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. A hatósági bizonyítvány a 

kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes, amelyet a 

hatósági bizonyítványon is feltüntetnek. A foglalkoztató a bizonyítvány birtokában érvényesítheti a szociális 

hozzájárulási adókedvezményt.  
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4.6. Megváltozott munkaképességű munkavállalók utáni 

kedvezmény:  

 

A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 

kétszeresének (azaz 255 000 forintnak) 22 százalékával 

csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  

 

Hatósági bizonyítvány, --igazolás, --kártya: 

Megváltozott munkaképességű személyek esetében: A jogosult 

kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs 

kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek 

keretében adatot szolgáltat a NAV részére a rehabilitációs 

kártyára való jogosultság fennállásáról. Az adókedvezmény 

igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló Rehabilitációs 

kártyát a NAV állítja ki. A kedvezményt a foglalkoztató a kártya 

(illetve azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti. 

 

 

  

.  

Az adókedvezményt a foglalkoztató a 

kártya  (illetve azt helyettesítő igazolás) 

birtokában érvényesítheti. 

 

4.7. Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény:  

Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 22 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két 

évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó 

fele, ami 2017-ben 11 százalék. 

 

Hatósági bizonyítvány, --igazolás, --kártya: 

Tartósan álláskereső esetében: Feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 

napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartotta a munkavállalót. Ennek a feltételnek a 

fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja, az álláskereső személy kérelmére. A foglalkoztató az 

igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.  

 

4.8. Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállaló munkabére után vehető 

igénybe a kedvezmény:  

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 22 százalékával csökkenthető a 

foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális 

hozzájárulási adó fele, ami 2017-ben 11 százalék. 

 

  

.  
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4.9. Szakképzettséget nem igénylő /(FEOR-08) 9. főcsoport)/ munkakörben foglalkoztatott 

munkavállaló esetén a kedvezmény:  

A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 11 százalékával csökkenthető az adó. 

 

4.10. Kutatók foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmény, doktori (PhD) vagy ennél magasabb 

tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkezők kutató, fejlesztő munkakörben történő 

alkalmazása esetén a kedvezmény: 

A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 000 Ft 22 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó. 

 

4.11. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy 

doktorjelölt alkalmazása esetén a kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 Ft 11 

százaléka. 

 

4.12. Mezőgazdasági munkakörben -(FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. 

főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója 

munkakörben és 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás - foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti 

munkavállalók után is érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény. 

 

A kedvezmény mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 11 százalékával csökkenthető a 

szociális hozzájárulási adó.  
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5.1. Munkaviszonyban ellátott ügyvezetés 

A tag ügyvezetői tevékenysége - társadalombiztosítási szempontból - munkaviszonyban, vagy társas 

vállalkozói jogviszonyban látható el. 

5. Munkaviszony különleges esetei 

Munkaviszonyban ellátott ügyvezetés esetén a 10 százalék nyugdíjjárulék, a 8,5 százalék 

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja, valamint a társas vállalkozás által fizetendő 22 

százalék szociális hozzájárulási adó alapja a munkaviszonyból származó jövedelem, amelynek napi 8 órás 

foglalkoztatás el kell érnie legalább a minimálbért illetve a garantált bérminimumot.  

 

Amennyiben az ügyvezetői feladatokat el lehet látni napi nyolc óránál kevesebb időben, akkor járulékfizetés 

valamint a szociális hozzájárulási adó alapjául vett jövedelem lehet kevesebb a fentiekben meghatározott 

minimálbérnél. A részmunkaidős foglalkoztatás esetén a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulék és a szociális hozzájárulási adófizetés minimális alapja, a részmunkaidővel 

arányosítottan csökken.   

 

Többes jogviszony: Ha heti 36 órát elérő munkaviszony mellett a biztosított egyéni vállalkozóként illetve 

társas vállalkozóként is dolgozik, akkor ún. többes jogviszony jön létre. Ez esetben a munkaviszonyban a 

munkabérből le kell vonni a 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget, a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 3 

százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot 

valamint az 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az 

egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. A munkáltató a munkabér 

után megfizeti a 22 százalék szociális hozzájárulási adót.  

 

A fenti munkavállaló egyéni vállalkozásában illetve a társas vállalkozóként 7 százalék természetbeni és 

pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet, amelynek alapja a 

ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva törvényben 

meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított 

jövedelem. Az egyéni illetve a társas vállalkozás ezen jövedelem után fizeti meg a 22 százalék szociális 

hozzájárulási adót. 

 

 

 

 

  

.  
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A fenti munkavállaló egyéni vállalkozásában illetve a társas 

vállalkozóként 7 százalék természetbeni és pénzbeli 

egészségbiztosítási járulékot, valamint 10 százalék 

nyugdíjjárulékot fizet, amelynek alapja a ténylegesen elért 

járulékalapot képező jövedelem, eva adózó egyéni 

vállalkozó esetében az Eva törvényben meghatározott 

adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó 

esetében az átalányban megállapított jövedelem. Az egyéni 

illetve a társas vállalkozás ezen jövedelem után fizeti meg a 

22 százalék szociális hozzájárulási adót. 

 

Különleges típusa a többes jogviszonynak, amelyet a NAV 

alábbiakban idézet tájékoztatójában olvashatunk.  

 

Példa: Egy adótanácsadói feladatokat ellátó Kft. ügyvezető 

tagja munkaviszonyban végzi a vezető tisztségviselői 

feladatokat, és egyidejűleg tanácsadói munkát is végez, 

melyet nem munkaviszonyban vagy megbízásos 

jogviszonyban lát el. Ebben az esetben a tag „többes 

jogviszonyban” állónak minősül, vagyis a vezető tisztség 

tekintetében munkaviszonyban, a személyes 

közreműködésre tekintetében társas vállalkozóként lesz 

biztosított. * 

 

Miként kerülhető el, hogy a fenti NAV példa alapján több 

jogviszonyban is kelljen járulékot fizetni? 

Megoldás lehet az ún. kapcsolt munkakör alkalmazása. Ez 

esetben egy munkaszerződésbe kell foglalni az ügyvezetői 

tevékenységet és a példánál maradva a tanácsadói 

tevékenységet, amelyet ún. kapcsolt munkakörben lát el a 

munkavállaló, a munkaszerződésben foglalt munkabérért.  

 

Munkaviszonyosok TB kiskönyve 

*Forrás: 

http://www.nav.gov.hu/data/cms319920/12._sz._fuze

t_Tarsas_vallalkozasok__tarsas_vallalkozok_jarulekfi

zetesi_kotelezettsege.pdf 
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5.2 Munkavégzés behívás alapján 

Akkor kerülhet sor a behívás alapján történő 

munkavégzésre, ha a munkáltató a munkavállalót 

maximum  napi 6 órában foglalkoztatja, és a 

munkavállaló a munkakörébe tartozó feladatokat 

esedékességhez igazodva látja el. Azaz a 

munkavállaló akkor dolgozik, ha a munkáltató 

behívja munkavégzésre. A munkáltatónak a 

munkavégzés időpontját legalább 3 nappal előre 

kell közölnie a munkavállalóval.  

 

Ha a foglalkoztatásra munkaidőkeretben kerülne 

sor, akkor a munkaidőkeret tartama a 4 hónapot 

nem haladhatja meg. 

Kérdésként merül fel, hogy miként alakul a 

biztosítási jogviszony a két behívás közötti 

időszakban, amikor a munkavállaló nem végez 

munkát, és díjazásban sem részesül? 

 

Ezt a kérdést az 1997. évi LXXX. törvény külön 

nem szabályozza. Jogi szabályozás hiányában a 

NAV kiadott egy tájékoztatót, amelyben az alábbiak 

szerint rendelkezik a biztosítási jogviszonyra 

vonatkozóan:  

 

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 2. 

§ (5) bekezdése alapelvi szinten rögzíti, hogy a 

biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal 

egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. Így a 

behívás alapján történő munkavégzés esetében is 

a munkaviszony alapján létrejön a biztosítási 

jogviszony, amit a ’T1041-es nyomtatványon be 

kell jelenteni az állami adóhatóságnak. A behívás 

alapján történő munkavégzés esetében a 

munkaviszony a két behívás közötti időszakban is 

folyamatosan fennáll, nem szünetel. Erre tekintettel 

a Tbj. 8. §-a nem alkalmazható, azaz nem 

szünetel a munkavállaló biztosítása.” * 

•Mindezek alapján a biztosítási jogviszony akkor is 

fennáll, ha nem kerül sor a munkavállaló 

behívására, azaz a munkavállaló nem végez 

munkát. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy a behívásra épülő 

munkaviszonyban foglalkoztatott személy csak 

akkor fizet járulékot, ha van ezen tevékenységből 

jövedelme. Amikor nem dolgozik, akkor semmilyen 

járulék megfizetésére nem kerül sor, azaz a havi 7 

110 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot sem 

kell fizetnie. 

•*forrás: 

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/biztosita

si_jogviszoy_elbiralasa.html 

 

5.3. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy 

alkalmi munkára irányuló munkaviszony 

 

A munkáltató és munkavállaló egyszerűsített 

foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló 

munkaviszonyt létesíthetnek. Egyszerűsített 

módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági-, 

turisztikai idénymunkára. 

 

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, 

erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, 

vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá 

a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, 

illetve ezek társulása által a megtermelt 

mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, 

csomagolása - a tovább feldolgozás kivételével - 

feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre 

szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg 

egy naptári éven belül a 120 napot.  

 

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló 

törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű 

turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 

munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy 

azonos felek között a határozott időre szóló 

munkaviszony időtartama nem haladja meg egy 

naptári éven belül a 120 napot.  

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló 

között 

   összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári 

napig, 

  egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 

15 naptári napig, és egy naptári éven belül 

összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, 

határozott időre szóló munkaviszony. 
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Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a 

munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb 

ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem 

haladhatja meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó  

 

 főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, 

 egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, 

 hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, 

 húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. 

 

Fontos! Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló 

munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn.  A felek a 

munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 

létrehozása érdekében nem módosíthatják. 

 

Annyiban is eltér az egyszerűsített foglalkoztatás illetve az alkalmi munkavállalás a többi munkaviszonytól, 

hogy a munkaszerződést nem kötelező írásba foglalni. Erre tekintettel a munkaviszony a törvényben 

meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. Az egyszerűsített foglalkoztatás illetve az 

alkalmi munkavállalás bejelentése a foglalkoztatás megkezdése előtt történik. A bejelentés teljesíteni lehet 

 

 a T1042E nyomtatványon (ügyfél kapun keresztül) 

 országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. 

 

Bejelentés tartalmazza a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és 

társadalombiztosítási azonosító jelét, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, a munkaviszony napjainak 

számát. 

 

A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató nem köteles kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. 

Szükséges a munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) és munkabér elszámolás, vagy ezek helyett csak az 

egyszerűsített munkaszerződés, amelyet a felek ún. minta-munkaszerződés felhasználásával is 

megköthetnek. 
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Eria nimoditatia voluptatas aut la 

nimint molore velenda debissitio. 

Az említett közteher magába foglalja  

 a szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, 

egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulást, 

valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-

levonási kötelezettséget, 

 a nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 

járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi 

jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettséget. 

 

A mellékelt közteher megfizetésével az egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazott személy jogosult lesz 

nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint 

álláskeresési ellátásra. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

dolgozó a fenti közterheken túl köteles egészségügyi szolgáltatási 

járulékot fizetni, ha  

 

 legalább egy éve Magyarországon él, és 

 nincs egyéb biztosítási jogviszonya illetve egészségügyi 

szolgáltatásra nem jogosult az 1997. évi LXXX. törvény 13. vagy 

16. §-a alapján. 

 

 

Egyszerűsített foglalkoztatásban 

foglalkoztatott munkavállaló esetében a 

munkáltató által fizetendő közteher 

mértéke 

  

 

• a mezőgazdasági és turisztikai 

idénymunka esetén a munkaviszony 

minden naptári napjára 

munkavállalónként 500 forint,  

 

• alkalmi munkavállaló esetén a 

munkaviszony minden naptári 

napjára munkavállalónként 1000 

forint (filmipari statiszta alkalmi 

munkára irányuló egyszerűsített 

foglakoztatása esetén a 

munkaviszony minden naptári 

napjára munkavállalónként 3000 

forint.) 
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Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti 

munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályok szerint kell megállapítani. 

 

A munkaviszonyra vonatkozó vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél 

több megvalósul: 

 

 a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 

 a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles 

személytől szerezte; 

 adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára 

vonatkozóan; 

 a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 

 a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles 

személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 

 a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg; 

 a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a 

naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi 

bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben 

nem állt munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban sem. 
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5.4. Kisadózás vagy 

munkaviszony 

 

Kisadózás választása esetén el kell 

különíteni a vállalkozási tevékenységet 

a munkaviszonyban történő 

foglalkoztatástól tekintettel az alábbi 

szabályra:  A jogszabály előírja, hogy a 

kisadózó vállalkozással kötött 

szerződést, ügyletet és más hasonló 

cselekményeket valódi tartalmuk 

szerint, a rendeltetésszerű 

joggyakorlás feltételére figyelemmel 

kell minősíteni.  
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6. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

6.1. A munkaviszony megszűnik 

 a munkavállaló halálával, 

 a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 a határozott idő lejártával, 

 az átvétel vagy jogszabály rendelkezése alapján a 

gazdasági egységet átvevő munkáltató nem e törvény 

hatálya alá tartozik  

 törvényben meghatározott más esetben pl: osztott 

munkakör esetében a munkavállalók száma egy főre 

csökken. 

 

6.2. A munkaviszony megszüntethető 

 közös megegyezéssel, 

 felmondással, 

 azonnali hatályú felmondással. 

 

A munkaviszony megszüntetés okának az 

indoklásból világosan ki kell tűnnie. 

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának 

valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. A munkaviszony megszüntetésére irányuló 

megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. 

 

6.3. Teendők a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor.  

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles 

átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkáltató erre tekintettel köteles a munkakörátadás és az 

elszámolás feltételeit biztosítani. A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az 

utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik 

munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell 

adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. 

 

Megjegyzés: A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt 

meg kell váltani. A munkaviszony megszűnését illetve megszüntetését követő 8 napon belül be kell jelenteni 

a T1041-es nyomtatványon.  
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 …. hogy Önnek is 

teremjen! 
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