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1. Az új foglalkoztatási formák bevezetésének 
indokai. 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás egy sor új, illetve 
megújított atipikus munkavégzést vezet be a 
munkajogba. A jogintézmény szabályait a 2009. évi 
CLII. törvény (továbbiakban Eft.) vezeti be. A törvény, 
és ezzel együtt a szabályok legfőbb funkciója a 
foglalkoztatás elősegítése, az adminisztrációs 
szabályok csökkentése és a `fekete-munka´ 
felszámolása.  A törvény indoklásában kifejtette, hogy 
az alkalmi munkavállalói kis könyvvel rengeteg 
visszaélés történt. A törvény rendelkezései 2010. 
április 1-jén lépnek hatályba, és egyúttal hatályukat 
veszítik az alkalmi munkavállalásra vonatkozó törvény 
szabályai. Az alkalmi munkavállalást azonban, mint az 
egyszerűsített foglalkoztatás egyik formáját ismeri el.  
 
 
 
 
 
Az új szabályok alapjaiban változtatják meg az alkalmi 
munkavállalás és az idényjellegű foglalkoztatás 
szabályait. Azonban a korábbi és az új szabályozás 
egymás mellet is érvényesül még egy darabig. A 
március 31-ig létrejött alkalmi munkaviszony (AM) 
igazolására a későbbiekben is alkalmas lesz az AM 
könyv meghatározott ideig.  
 
Az újonnan bevezetett foglalkoztatási formák 
elsősorban az agráriumban jelentkeznek, hiszen az AM 
könyvel dolgozók nagy százaléka is mezőgazdasági, 
vagy egyéb idénymunkát látott el a korábbi években. A 
szabályozás azt a folyamatot kívánja erősíteni, mely 
2001-től folyamatosan jelen van ebben az iparágban. A 
mezőgazdaságban körülbelül 200.000 ember dolgozik, 
ezek jelentős hányada viszont mára már idénymunkás. 
A törvény az ő helyzetükön próbál meg segíteni, ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben. 
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1. Die Begründung der Einführung der neuen 
Beschäftigungsformen 
 
Durch die vereinfachte Beschäftigung wird eine 
Reihe von neuen und erneuerten, atypischen 
Arbeitsformen in das Arbeitsrecht sowie in das 
Agrarrecht eingeführt. Die Regelungen dieses 
Rechtsinstituts sind durch des Gesetzes CLII von 
2009. (im Folgenden Eft.) eingeführt worden. Die 
wichtigste Funktion des Gesetzes und der Regelungen 
ist die Förderung der Beschäftigungen, der 
Verminderung der Administrationsregeln und die 
Beseigtigung der Schwarzarbeit. In der Begründung 
des Gesetzes wurde darauf hingewiesen, dass man das 
sogenannte kleine Buch für Arbeitnehmer in 
zahlreichen Fällen missbraucht hat. Die Anordnungen 
des Gesetzes sind am ersten April 2010 in Kraft 
getreten und das herkömliche Gesetz für `Gab´ wurde 
gleichzeitig außer Kraft gesetzt. Im neuen Gesetz 
wird der Begriff der Gelegenheitsarbeit als eine Form 
der vereinfachten Beschäftigung anerkannt. 
 
Die neuen Regelungen  haben die Grundlage der 
Gelegenheitsbeschäftigung und die Saison-
beschäftigung geändert. Die alten, und die neuen 
Regeln sind weiterhin für eine bestimmte Zeit parallel 
gültig. Das ist bis 31. März entstandene 
Rechtsverhältnis für eine Gelegenheitsarbeit 
bescheinigt werden. 
 
Die neu eingeführten Beschäftigungsformen sind vor 
allem in der Landwirtschaft zu finden, die Mehrheit 
der Arbeitnehmer mit dem kleinen Buch für 
Gelegenheitsíarbeit hat nähmlich in den vorigen 
Jahren in der Landwirtschaft eine Saisonarbeit 
verrichtet. Die Regelung will die Vorgänge fördern, 
die für diesen Bereich seit 2001 typisch sind.  In der 
Landwirtschaft werden etwa 200.000 Menschen 
beschäftigt, unter denen ein wesentlicher Teil als 
Saisonarbeiter. In der Zeit der Wirtschaftskrise wird 
durch das Gesetz den Saison den Saisonarbeitern 
geholfen. 
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A szabályozás másik fő célja, az hogy a kiskapukat 
bezárja a fekete foglalkoztatás előtt, nem igazán 
sikerült. A szabályozás maga is új kibúvókat teremtett, 
melyeket az egyes foglalkoztatási formáknál kerülnek 
ismertetésre. 
 
 
2. Mely esetekben létesíthető egyszerűsített 
foglalkoztatási viszony? 
 
 
A jogszabály különbséget tesz foglalkoztatási formák 
között aszerint, hogy ki a munkáltató személye. 
Különbséget kell tennünk magánszemély, illetve 
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő 
munkáltató között. Természetes személy ugyanis csak 
háztartási munka esetén válhat munkáltatóvá. Ezzel 
szemben az idénymunka, vagy alkalmi munka esetén a 
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő 
munkáltatóról beszélhetünk. Az idénymunkának több 
formáját különbözteti meg a törvény. Így beszélhetünk 
mezőgazdasági-, idegenforgalmi-, és növényter-
mesztési idénymunkáról. 
 
 
3. Az egyes foglalkoztatási formák 
 
A törvény pontosan meghatározza, hogy mely 
foglalkoztatási forma alatt mit ért. A fogalmak 
kifejtésénél a törvényi sorrendet követjük, ugyanis ez 
egy logikai sorrendet is kifejez. 
 
a) Háztartási munka: Arról, már korábban esett szó, 
hogy az új atipikus munkavégzési formái közül ez az 
egyetlen, ahol a munkáltató személye természetes 
személy lehet. A jogviszony azonban kizárólag a 
munkáltató, a vele együtt egy háztartásban élők, illetve 
a közeli hozzátartozók ellátására irányulhat. Az ellátást 
azonban megszorítóan kell értelmezni, hiszen csak az 
alimentációs szolgáltatásokat kell érteni alatta.  
 
 
 
 
b) Az idénymunka: A fogalom alapja a Munka 
törvénykönyv 117§ (1) j. pontján alapszik. Az Mt. 
szabályai azonban szűkítésre kerülnek, hiszen itt nem 
általában van szó az idénymunkáról. Az 
idénymunkának három fajtáját különböztethetjük meg: 
- Mezőgazdasági 
- Növénytermesztési 
- Idegenforgalmi 
 
 
 
Mint láthatjuk ezek főleg az agráriumhoz kötődnek, 
hiszen már az elnevezésben is mezőgazdasági 

Der Versuch (der rechtlichen Regelung), durch das 
Gesetz die Hintertüre für die Schwarzbeschäftigung 
zu sperren, scheierte. Selbst die neue Regelung schuf 
Umwege, die später bei den neu eingeführten 
Beschäftigungsformen unter die Lupe genommen 
werden. 
 
2. In welchen Fällen kann ein Verhältnis  für 
vereinfachte  Beschäftigung zustande gebracht 
werden? 
 
Die Norm unterscheidet zwischen den 
Beschäftigungsformen nach der Person des jeweiligen 
Arbeitgebers. Es gibt eine Differenz zwischen 
Privatpersonen und gemeinnützigen  Organisationen 
als Arbeitgeber. Eine natürliche Person kan nur bei 
einer Hausarbeit als Arbeitgeber erscheinen. Bei einer 
Saisonarbeit, oder bei einer Gelegenheitsarbeit geht 
es um erhabene gemeinnützige  Organisation als 
Arbeitgeber. Das Gesetz  unterscheidet  mehrere 
Formen der Saisonarbeit. So kann man über 
Saisonarbeit in der Landwirtschaft, in der 
Pflanzenzucht, im Fremdenverkher als Fremdenführer 
sprechen. 
 
3. Die einzelnen Beschäftigungsformen 
 
Im Gesetz werden die Beschaftigungsformen 
ausführlich definiert. Die Definitionen bilden eine 
logische Reihenfolge. Demgemäß werden die 
Begriffe interpretiert. 
 
a) Haushaltsarbeit: Wie es früher erwänhnt wurde, 
sie ist die einzige unter den neuen atypischen 
Arbeitsformen, in denen der Arbeitsgeber eine 
natürliche Person ist. Dieses Rechtsverhältnis ist aber 
ausschließlich für die Versorgung des Arbeitgebers 
und anderer Personen, die mit dem Arbeitgeber in 
einem Haushalt leben, sowie der nahen Angehörigen 
des Arbeitgebers, bestimmt. Die Versorgung sollte 
hier aber im engeren Sinne betrachtet werden, indem 
man darunter allein die sogenannten Allimentations-
leistungen versteht. 
 
b) Saisonarbeit: Die Grundlage des Begriffes beruht 
auf dem Artikel 117. des Arbeitsgesetzbuchs (im 
weiteren AbGB). Die Regelungen im AbGb werden 
eingeengt, weil das Gesetz für die vereinfachte 
Beschäftigung über die Saisonarbeit nicht nur im 
Allgemeinen spricht. Es gibt drei Arten der 
Saisonarbeit: 
- Saisonarbeit in der Landwirtschaft 
- Saisonarbeit als Fremdenführer 
- Saisonarbeit in der Pflanzenzucht. 
 
Diese Arbeitsformen gehören zu dem Agrarium, weil 
sie in ihren Benennungen durch landwirtschaftliche 
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kifejezésekkel jellemezük őket. A többi fajta 
idénymunka az Mt. hatálya alá tartozik, kivéve, ha 
megfelel az alkalmi munkavállalás szabályainak. 
 
 
ba) Mezőgazdasági idénymunka: A mezőgazdasági 
idénymunka jellemzője is, hogy az évszakhoz, az év 
meghatározott pontjához, vagy időszakához kötődik. 
Azonban ezeket, az időpontokat az előállított áru, 
illetve nyújtott szolgáltatás határozza meg, amely az 
állattenyésztési, növénytermesztési, erdőgazdálkodási, 
halászati ágba tartozó munka révén jön létre. 
 
 
A jogviszony mindig határozott időre jön létre, 
melynek időtartama azonos felek között nem haladhatja 
meg a 31 napot, illetve egy éven belül a 90 napot. Ha 
az egybefüggő munkavégzés a 31 napot meghaladja, 
akkor az általános feltételek szerint lehet 
foglalkoztatni. 
 
 
 
bb) Növénytermesztési idénymunka: A mezőgazdasági 
idénymunkából kiemelkedik a növénytermesztési 
idénymunka, mely elvileg a külön jogszabályban 
meghatározott növénytermesztési termékek 
termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka. 
Azonban a jogszabály nem határozza meg, hogy mely 
jogszabályokra gondol. Az előzőekkel ellentétben ez a 
fogalom a munkavégzés helyét is megjelöli. A fogalom 
munkafolyamatokat is meghatároz, mint például a 
termékek mozgatása a szántóföld területén és 
csomagolása is. Ez nem határozott idejű jogviszony. 
Az időtartam kapcsán csak annyit jegyez meg, hogy a 
munkaviszony egybefüggő időtartama a 30 napot 
meghaladhatja. 
 
bc) Idegenforgalmi idénymunka: A kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV törvényben meghatározott 
kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 
tevékenységet folytató munkáltatónál végzett 
idénymunka. 
 
c) Alkalmi munka: A munkáltató és a munkavállaló 
közötti határozott idejű munkavégzés. A jogviszonynak 
több formáját ismeri, melyek eltérő időtartamokra 
vonatkoznak. 
 
Az alkalmi munka egybefüggő időtartama nem 
haladhatja meg az öt naptári napot. De még így is egy 
hónapon belül a 10 naptári napot, egy naptári éven 
belül pedig a 90 naptári napot. 
 
 
 
 

Fachausdrücke charakterisiert werden. Für die 
weiteren Typen der Saisonarbeit ist das AbGb gültig, 
ausgenommen, wenn die Form den Regeln der 
Gelegenheitsarbeit entspricht. 
 
ba) Saisonarbeit in der Landwirtschaft: Diese Art 
Saisonarbeit lässt sich an eine Jahreszeit, an einen 
bestimmten Zeitpunkt oder Periode des Jahres binden. 
Diese werden aber durch den Charakter der Produkte 
oder Dienstleistungen, die als Ergebnis einer Arbeit 
im Bereich der Tierzucht, Pflanzenzucht, 
Forstwirtschaft und Fischerei zustande gekommen 
sind, bestimmt. 
 
Das Rechtsverhältnis entsteht immer für eine 
bestimmte Zeit, deren Dauer zwischen gleichrangigen 
Vertragspartnern 31 Tage, bzw. innerhalb eines 
Jahres 90 Tage nicht überschreiten darf. Wenn die 
Arbeitsverrichtung über 31 Tage oder innerhalb eines 
Jahres über 90 Tage geht, kann der Arbeitnehmer 
unter den allgemeinen Bedingungen beschäftigt 
werden. 
 
bb) Saisonarbeit in der Pflanzenzucht: Diese Art 
Saisonarbeit hängt mit der Produktion der in einer 
Rechtsnorm festgelegten Produkten der Pflanzenzucht 
zusammen. Aber das Gesetz bestimmt nicht, in 
welchen Rechtsnormen diese zu finden sind. 
Gegenüber den herkömmlichen Gesetzen wird hier 
auch der Ort der Arbeit angegeben. Es werden auch 
Arbeitsprozesse definiert, wie z.B. die Bewegung der 
Produkte auf dem Acker und ihre Verpackung. Das 
ist kein Rechtsverhältnis für bestimmte Zeitdauer. Bei 
der Zeitdauer wird allein erwähnt, dass die Dauer des 
ununterbrochenen Arbeitsverhältnis über 30 Tage 
gehen darf. 
 
 
bc) Saisonarbeit im Fremdenverkehr: Im 
Handelgesetz CLXIV von 2005) definierte, bei einem 
Arbeitgeber der im Bereich der touristischen 
Leistungen mit Handelscharakter tätig ist, verrichtete 
Saisonarbeit. 
 
c) Gelegenheitsarbeit: Diese Art Saisonarbeit kommt 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer für 
bestimmte Zeit zustande. 
 
 
Dieses Rechtsverhältnis erscheint in mehreren 
Formen, die sich auf verschiedene Zeiträume 
beziehen. Die ununterbrochene Zeitdauer der 
Gelegenheitsarbeit darf 5 Tage, in einem Monat 10 
Tage und in einem Jahr 90 Tage nicht überschreiten. 
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4. A munkaviszony jellemzői 
 
A fent felsorolt munkaviszonyokat a jogszabály 
mellékletét képező blanketta munkaszerződésen kell 
megkötni. Ez tartalmazza a munkaszerződés minimális 
alaki kellékeit. Azonban bizonyos esetekben nem kell, 
illetve nem szükséges a felek megállapodását írásba 
foglalni. Így az 5 naptári napnál rövidebb időre kötött 
határozott idejű munkaviszony, illetve a 
növénytermesztési idénymunka esetén a munkavállaló 
kérelmére, illetve a harminc napot meghaladó 
jogviszony esetén kell írásba foglalni a munkavégzés 
szabályait. Amennyiben nem alkalmazzák a 
munkaszerződést, úgy a kettes számú mellékletben 
meghatározott jelenléti ív kitöltése kötelező. A jelenléti 
ív egy példányát a munkavállalónak át kell adni. A 
jelenléti ív szigorú számadású nyomtatvány, amelyet a 
munkáltatónak öt évig meg kell őriznie. A jelenléti ív 
szabályszerű kitöltésével a munkáltatónak az Mt. 
140/A. §-ában foglalt munkaidő-nyilvántartási 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni. 
 
A jelenléti ív sem menti fel a munkáltatót a 
foglalkoztatásnak az adóhatóság (APEH) részére 
történő bejelentése alól. 
 
Azt is el kell azonban mondani, hogy épp a jelenléti ív 
az, amely az újabb kiskaput nyitja meg. Felmerül 
kérdésként, hogyan lehet ellenőrizni egy szóbeli 
megállapodás tartalmát. Így keletkezik az ún. `egy 
napos munkaszerződések´ problémája. Ugyanis a 
jelenléti íveket előre dátumozottan is el lehet készíteni. 
Alapvetően nehéz lesz visszakeresni, hogy tényleg 5 
napnál kevesebbet dolgozott-e az illető egy huzamban, 
vagy hogy 30 napnál kevesebb volt-e a 
növénytermesztési idénymunka időtartama? Az új 
rendszer sem tudja megelőzni a fekete munkát. Hiába 
lesznek bejelentve a munkavállalók esetleg, de a 
ledolgozott napok számával lehet manipulálni. A 
növénytermesztési idénymunka a legvédtelenebb, 
ugyanis, mint az látni fogjuk, itt vannak a 
legrugalmasabban szabályozva az adózási szabályok is. 
 
 
5. Külföldiekre vonatkozó speciális szabályok. 
 
A harmadik országbeli állampolgár csak 
mezőgazdasági idénymunkát és háztartási munkát 
végezhet. De ezeket is csak akkor, ha első lépésként 
megkeresi az állami foglalkoztatási hivatalt (ÁFSZ). 
Az ÁFSZ kérelmére megkeresi az APEH-t 
adóazonosító jel, és az egészségbiztosítási szervet 
(OEP) TAJ szám kiadása végett. Az előbbi két szerv az 
igazolványokat közvetlenül a munkavállaló részére 
juttatja el. Mindezek mellett az ÁFSZ is kibocsát egy 
hatósági igazolványt, hogy a külföldi (harmadik 
országbeli) megkereste annak érdekében, hogy a 

4. Merkmale des Arbeitsverhältnisses 
 
Die oben erwähnten Arbeitsverhältnisse müssen 
durch einen an die Rechtsvorschrift als Beilage 
angefügten Typenvertrag (Blankette) abgeschlossen 
werden, der die minimalen Formerfordernisse enthält. 
In gewissen Fällen ist es nicht nötig, die  Verinbarung 
zwischen den Vertragspartnern schriftlich 
niederzulegen. So sind die Vorschriften für das für 
weniger als 5 Tage abgeschlossene Arbeitsverhältnis, 
und für die Saisonarbeit in der Pflanzenzucht auf  
Anliegen des Arbeitnehmers, bzw. für das 
Rechtsverhältnis, das über 30 Tage geht, schriftlich 
niederzulegen. Wenn der Vertrag nicht verwendet 
wird ist es den Vertragspartnern obligatorisch eine in 
der Beilage Nr. 2 bestimmte Anwesenheitsliste 
auszufüllen. Ein Exemplar der Anwesenheitsliste mit 
strengem Rechenschaftscharakter muss der 
Arbeitgeber 5 Jahre lang verwahren.  
 
 
 
Durch die vorschriftsmäßige Ausfüllung der 
Anwesenheitsliste gilt die Registrationspflicht des 
Arbeitgebers als erfüllt. 
 
Es muss auch betont werden, dass eben die 
Anwesenheitsliste eine neue Hintertür eröffnet. Es ist 
fraglich, wie sich der Inhalt einer mündlichen 
Vereinbarung überprüfen lässt. So entsteht das 
Problem der `Arbeitsverträge für eine Tag´, die 
Anwesenheitsliste kann nämlich voraus datiert 
werden. Man kann grundsätzlich schwierig 
feststellen, ob der Arbeitnehmer in Wirklichkeit 
ununterbrochen weniger gearbeitet hat oder die Dauer 
der Saisonarbeit in der Pflanzenzucht tatsächlich 
weniger als 30 Tage war. Das neue System ist auch 
nicht fähig, die Schwarzarbeit zu beseitigen. Obwohl 
die Arbeitnehmer angemeldet werden, kann man mit 
der Zahl  der Arbeitstage manipulieren. Die 
Saisonarbeit in der Pflanzenzucht ist ziemlich 
ungeregelt ind auch die Steuerregeln für diesen 
Bereich sind sehr flexibel. 
 
5. Sonderregelungen für Ausländer 
 
Ein Staatsbürger eines dritten Staates darf nur eine 
Saisonarbeit in der Landwirtschaft oder 
Haushaltsarbeit verrichten, nachdem er das Staatliche 
Beschäftigungsbüro (ÁFSZ) ersucht hat. Auf Antrag 
des Beschäftigungsbüro soll er  auch die 
Steuerbehörde (APEH) wegen der Identifikations-
nummer für Steuersubjekte und die Krankenkasse 
(OEP) wegen der Identifikationsnummer für 
Krankenversicherung ersuchen. Diese zwei Organe 
schicken unmittelbar dem Arbeitgeber die Ausweise. 
Darüber hinaus stellt das Beschäftigungsbüro einen 
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jövőben egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
vállaljon munkát. 
 
 
 
6. Viszonya más foglalkoztatási formákhoz 
 
 
Az, hogy valakit egyszerűsített foglalkoztatási 
jogviszonyban foglalkoztatnak, nem jelenti azt, hogy 
kevesebb garancia illetné meg. Ezen felül azonban 
mégis elmondható, hogy vannak olyan Mt. 
rendelkezések, amelyeket nem kell, illetve eltéréssel 
lehet alkalmazni a munkavállalókra. 
 
Ha az Eft. előírja, eltéréssel kell alkalmazni, a kötelező 
legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról 
szóló külön jogszabály rendelkezéseit. Az alkalmi 
munka kapcsán nem kell alkalmazni az Mt. 
betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre 
vonatkozó §-át. 
 
A munkaidő-beosztás az Mt.-től eltérően az 
egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető, 
illetve a munkáltató munkaidőkeret hiányában is 
elrendelhet az egyenlőtlen munkaidő-beosztást. 
 
 
 
Az egyszerű foglalkozatási viszony, egy speciális 
jogviszony. Mely mondható atipikusnak is, melynek 
viszonya az Mt.-hez a Kjt.-hez és a Ktv.-hez egyedi 
jellegű. 
 
 
 
 
Azon felek között, akik között az Mt. által szabályozott 
munkaviszony áll fenn, nem létesíthető egyszerűsített 
foglalkoztatási jogviszony. Ebből kifolyólag a már 
meglévő munkaszerződés sem módosítható olyan 
formán, hogy a munkavállalót a munkáltató az 
egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint 
foglalkoztassa. De a tilalmak a közszolgálat irányában 
is fennállnak.  Nem létesíthető ez a fajta foglalkoztatási 
viszony közszolgálati törvényekben foglalt munkáltató 
alaptevékenységi körébe foglalt munkakörökben. 
 
 
 
7. Adózási és járulékfizetési szabályok 
 
Főszabályként az általános adózási- és járulékfizetési 
szabályok érvényesülnek, azonban az alább 
tárgyalandó néhány foglalkoztatási formánál speciális 
szabályok lehet alkalmazni. 
 

behördlichen Ausweis aus, damit er bestätigt, dass der 
Ausländer ihn mit der Absicht ersucht hat, in der 
Zukunft im Rahmen einer vereinfachten 
Beschäftigung eine Arbeit zu unternehmen. 
 
6. Das Verhältnis zu den anderen 
Beschäftigungsformen 
 
Wenn jemand im Rahmen einer vereinfachten 
Beschäftigungsform beschäftigt wird, bedeutet 
keineswegs, dass seine rechtliche Lage weniger 
garantiert ist. Es gibt auch arbeitsrechtliche 
Regelungen, die für die Arbeitnehmer nicht, bzw. mit 
Abweichungen anzuwenden sind. 
 
Wenn es im Gesetz (Eft.) vorgeschrieben ist, sind die 
Vorschriften des Rechtsnorms über den Mindestlohn 
mit Abweichungen  anzuwenden.Bei der 
Gelegenheitsarbeit sind die Vorschriften des 
Arbeitsgesetzbuches für Genesungsurlaub und 
weitere Arbeitszeitbegünstigungen nicht anzuwenden. 
 
Die Einteilung der Arbeitszeit kann von dem 
Arbeitsgesetzbuches abweichend auch am ersten Tag 
der Arbeitsverrichtung dem Arbeitgeber mitgeteilt 
werden, bzw. der Arbeitgeber kann wegen Mangels 
an Arbeitszeit die ungleiche Arbeitszeiteineinteilung 
verordnen. 
 
Das einfache Verhältnis der Beschäftigung ist ein 
spezielles Rechtsverhältnis, das sich auch für atypisch 
bezeichnen lässt, dessen Bezeichungen zum 
Arbeitsgesetzbuch dem Gesetz `Kjt´ (Gesetz für die 
Rechtstellung der Staatsangestellten) dem Gesetz 
`Ktv´ (Gesetz für die Rechtstellung der 
Staatsbeamten) einen  individuellen Character hat. 
 
Zwischen Personen die in einem mit dem AbGb 
geregelten Arbeitsverhältnis stehen kann kein 
Rechtsverhältnis für eine vereinfachte Beschäftigung 
entstehen. Demzufolge kann der bereits 
abgeschlossene Arbeitsvertrag nicht abgeändert 
werden, indem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
nach Vorschriften der vereinfachten Beschäftigung 
beschäftigt. Es bestehen auch Verbote in Beziehung 
auf den öffentlichen Dienst. Diese Art Verhältnis für 
Beschäftigung lässt sich in den Arbeitsbereichen die 
in dem Gesetz für den öffentlichen Dienst als 
Haupttätigkeit definiert worden sind, nicht errichten. 
 
7. Zahlungsregeln für Steuern und Abgaben 
 
Als Hauptregel sind die allgemeinen Regeln für 
Steuern und Abgaben geltend zu machen. Man kann 
doch bei den unten zu behandelnden Beschäftigungs-
formen spezielle anwenden. 
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A háztartási munka esetén a legfeljebb harmincegy 
napra kötött munkaszerződés alapján, feltéve, hogy a 
tárgyhónapban ledolgozott napok száma nem haladja 
meg a tíz munkanapot. Ezek a szabályok érvényesülnek 
a mezőgazdasági idénymunka, a növénytermesztési 
idénymunka és az idegenforgalmi idénymunka esetén. 
Az előbb említett munkaviszonyok esetén a közteher 
mértéke a munkavállalónak kifizetett nettó bér 30%-
ával egyezik meg. A 30%-os közteher megfizetése 
esetén sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem 
terheli további járulékfizetési kötelezettség. 
 
 
 
Annak sem kell a közterhet kifizetnie, aki a 
munkavállaló a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaira történő alkalmazásáról 
szóló közösségi rendelet, vagy a Magyar Köztársaság 
által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális 
biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, 
illetőleg egyezményben részes másik államban 
biztosított. 
 
Közteher előleg fizetésére is van lehetőség, de csak a 
növénytermesztési idénymunka esetén, amennyiben a 
foglalkoztatás időtartama nem haladja meg az évi 
tízezer munkaórát.  Ha a munkáltató a közteher előleg 
lerovását választja, azt a tárgyév július 12-ig egy 
összegben kell teljesítenie. További feltétel, hogy a 
munkáltató ezt a foglalkoztatás megkezdése előtt de 
legkésőbb a tárgyév május 15-ig az APEH-nek ezt 
bejelentse. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
termőterület nagysága és a növénytermesztési termékek 
megjelölésével, valamint a mezőgazdasági 
vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott 
regisztrációs számot. 
 
 
 
 
A közteherelőleg alapját a munkáltató által 
meghatározott termőterületre eső, a külön 
jogszabályban meghatározott, az adott 
növénytermesztési idénymunkára fajlagosan 
megállapított munkaidő-szükséglet és a 
munkavállalónak egyéb jövedelem hiányában 
kifizethető (nettó), külön jogszabályban meghatározott 
kötelező legkisebb munkabér szorzataként kell 
meghatározni. A közteherelőleg összege a 
közteherelőleg-alap tizenkét százaléka. 
 
A befizetett közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő 
közteher különbözetét a munkáltatónak a bevallással 
egyidejűleg meg kell fizetnie. Ha többlete van, azt 
visszaigényelheti, amennyiben külön jogszabály szerint 
igazolja, hogy a munka elvégzésére elháríthatatlan 

Im Falle der Haushaltsarbeit können spezielle Regeln 
auf Grund eines Arbeitsvertrags für höchstens 31 
Tage angenommen, dass die Zahl der abgearbeiteten 
Tage im Berichtsmonat nicht über 10 Tage geht, 
angewendet werden. Diese Regeln gelten für die 
Saisonarbeit in der Landwirtschaft, für Saisonarbeit in 
der Pflanzenzucht und für die Saisonarbeit im 
Fremdenverkher. Bei den erwähnten 
Arbeitsverhältnissen stimmt die Höhe der Abgaben 
mit 30% des Nettolohns, der dem Arbeitnehmer 
ausgezahlt wurde, überein. Bei der Bezahlung des 30 
Prozents  hat weder der Arbeitgeber noch der 
Arbeitsnehmer keine zusättzliche Abgabepflicht. 
 
Der Arbeitgeber hat keine Abgabe zu bezahlen, wenn 
laut Verordnungen der Eurpäischen Gemeinschaft für 
Arbeitnehmer innerhalb der EU oder bilateraler 
sozialpolitischer Abkommen, die vom Republik 
Ungarn abgeschlossen wurden, in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU bzw. in einem durch das 
Abkommen betroffenen Staat, eine Abgabe schon 
bezahlt wurde. 
 
 
Es ist möglich, bei der Saisonarbeit für Pflanzenzucht 
einen Vorschuss zu bezahlen, wenn die Dauer der 
Beschäftigung nicht über zehntausend Arbeitsstunden 
in einem Jahr geht. Wählt der Arbeitgeber die 
Abführung des Vorschusses, muss der Vorschuss bis 
zwölften Juli des Berichtsjahres in voller Summe 
bezahlt werden. Der Arbeitgeber muss seiner 
Entscheidung  nach vor dem Beginn der 
Beschäftigung, aber spätens bis fünfzehnten Mai des 
Berichtsjahres  des Beschäftigungs bei der 
Steuerbehörde anmelden. Die Anmaledung muss die 
Registrationsnummer mit der Bezeichnungen der 
Größe des Ackerlandes und der Produkte in der 
Pflanzenzucht  enthalten, die das Organ für die 
Entwicklung in der Landwirtschaft und auf dem 
Lande ausgestellt hat.  
 
Die Grundlage des Verschusses ist durch 
Multiplikation des in einer separaten Rechtsnorm für 
die gegebene Saisonarbeit in der Pflanzenzucht 
bestimmten, auf das vom Arbeitgeber festgelegten 
Ackerland fallenden Bedarfs an Arbeitszeit und des in 
einer separeten Rechtsnorm bestimmten 
Mindestlohns, wenn der Arbeitnehmer kein weiteres 
Einkommen hat, zu kalkulieren. Der Betrag des 
Vorschusses macht 12 Pozent der Grundlage des 
Vorschusses aus. 
 
Der Arbeitgeber hat die Differenz zwischen dem 
eingezahlten Vorschuss und der zu bezahlenden 
effektieven Abgabe gleichzeitig mit der 
Steuererklärung auszugleichen. Ein mögliches Plus 
lässt sich zurückverlangen, wenn er nach einer 
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külső ok miatt nem került sor. Nyilatkozata szerint az 
állami adóhatóságnál nyilvántartott más tartozásra 
átvezettetheti a különbözetet. Az adóhatóság a 
többletnek a munkáltatót terhelő köztartozás levonása 
után fennmaradó részét visszautalja. Ezt a bevallásra 
nyitva álló határidő utolsó napjától számított harminc 
napon belül teljesítenie kell. 
 
 
 
8. Adóbevallás készítési kötelezettség 
 
Háztartási munka esetén a mezőgazdasági idénymunka, 
a növénytermesztési idénymunka és a idegenforgalmi 
idénymunka esetén a foglalkoztatásból származó 
jövedelemről a természetes személynek nem kell 
bevallást benyújtania, kivéve, ha: 
a) külföldi személy vagy 
b) egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme 
az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy 
c) az egyszerűsített foglalkoztatásból származó 
jövedelme mellett az Szja.tv. alkalmazásában szerinti 
adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. 
 
 
9. Bejelentési és bevallási szabályok 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a – 
növénytermesztési idénymunka, mivel ezt a azt a 
tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesítenie, 
kivételével – a munkáltató az illetékes elsőfokú APEH-
nál a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a 
munkáltató nevét, a munkavállaló természetes 
azonosító adatait, adóazonosító jelét, TAJ-számt, 
igazolást a külföldi járulékfizetésről, a foglalkoztatás 
jellegét, kezdetét és megszűnését, a munkaviszony 
esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, 
a munkavégzés helyét.  
 
A bejelentés történhet a munkáltató választása szerint 
a) a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül, elektronikusan kell megtenni, 
b) mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is 
futtatható külön alkalmazással is teljesíteni lehet, 
c) magánszemély munkáltató háztartásában végzett, 
illetve növénytermesztési idénymunka esetén, 
telefonon is teljesíteni lehet. A telefonon történő 
bejelentés az elektronikus közszolgáltatásról szóló 
törvény szerint a központi elektronikus szolgáltató 
rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által 
fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő 
személy azonosítását követően. 
 
Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges 
visszavonására és módosítására – így különösen a 
munkaidő változása, illetve a munkavégzés 
meghiúsulása esetén – az Art. általános szabályait kell 

Rechtsnorm bestätigt, dass die Arbeit aus einem 
zwingenden äußeren Grund scheierte. Auf Grund 
seiner Erklärung, hat er die Möglichkeit, die 
Differenz auf eine bei der Steuerbehörde registrierte 
Schuld zu übertragen. Die Steuerbehörde sendet den 
nach dem Abzug der Abgabe vorhandenen Teil der 
Übershusses zurück. Dies muss ab dem letzten Tag 
der Steuererklärung gerechnet, innerhalb 30 
Tagengeleistet werden. 
 
8. Steuererklärungspflicht 
 
Bei Haushaltsarbeit, bei Saisonarbeit in der 
Landwirtschaft und bei Saisonarbeit im 
Fremdenverkher muss eine natürliche Person keine 
Steuererklärung über das Einkommen aus einer 
Beschäftigung einreichen, ausgenommen wenn sie 
a) Ausländer ist 
b) das Einkommen aus einer vereinfachten 
Beshäftigung im Steuerjahr über 840.000 HUF geht 
oder,  
c) neben dem Einkommen aus einer vereinfachten 
Beschäftigung auch weitere steuerpflichtige 
Einkommen hatte. 
 
9. Anmeldungs – und Erklärungspflicht 
 
Bei der vereinfachten Beschäftigung- ausgenommen 
die Saisonarbeit in der Pflanzenzucht, bei der bis 
zwölften Tag des Berichtsmonats zu leisten ist – 
meldet der Arbeitgeber vor dem Beginn der Arbeit 
bei der zuständigen Steuerbehörde erster Instanz den 
Namen der Arbeitgeber, die Registrationsnummer für 
Krankenversicherung, sowie die Bestätigung über die 
Zahlung einerAbgabe im Ausland, die Art und Weise 
der Beschäftigung, die Zeitdauer eines eventuellen 
Stillstands, die Wochenarbeitszeit, den Ort der 
Arbeitsverrichtung an. 
 
Die Anmeldung kann nach der Wahl des Arbeitgebers 
geschehen: 
a) elektronisch, 
b)  durch Mobiltelefon, 
c) durch Telefon im Falle einer Haushaltsarbeit oder 
einer Saisonarbeit in der Pflanzenzucht. Die 
Anmeldung durch Telefon geschieht nach der 
Identifizierung des Anmelders durch eine 
Telefonleitung des zentralen Kundendienstes.  
 
 
 
 
 
Für den eventuellen Rückzug oder Äderung der 
Anmeldung sind – besonders bei der Änderung der 
Arbeitszeit und beim Scheitern der 
Arbeitesverrichtung – die Vorschriften des Art 
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alkalmazni. Azonban felmerülnek a bevallás kapcsán 
technikai jellegű problémák. A szántóföldek mellett, 
illetve a tanyavilágban és sok mezőgazdasági területen 
nem biztos, hogy a telekommunikációs hálózatok 
megfelelően működnek. Másrészről azt is látni kell, 
hogy a mezőgazdászok nagyobbik része az idősebb 
korosztályt képviseli, akik eléggé hadilábon állnak a 
távközlési eszközök kezelésével. 
 
 
Ezen túlmenően, a fenti szabályokat kell alkalmazni a 
bejelentett adatokban bekövetkezett változás 
bejelentésére is. Az állami adóhatóság a hozzá 
elektronikus úton teljesített bejelentést, illetve a 
központi ügyfélszolgálattól hozzá érkező bejelentett 
adatokat az Art. 16. § (5)-(6) bekezdéseinek és az 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2006. évi CXXXI. törvény 203. §-ának rendelkezései 
szerint továbbítja. 
 
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással 
összefüggő bevallási kötelezettségét az általános 
adózási szabályok szerint kell teljesítenie 
 
 
A háztartási munka, és az idénymunka esetén a 
munkáltató választhatja azt, hogy bevallási 
kötelezettségét az adó- és/vagy társadalombiztosítási 
kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek 
teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő 
valamennyi adóról, járulékról és az alábbi adatokról 
elektronikus úton vagy papír alapon évente egyszer, a 
tárgyévet követő év január 12-éig teljesíti. 
 
A munkáltató háztartási munka, mezőgazdasági 
idénymunka és növénytermesztési és idegenforgalmi 
idénymunka esetén a közteher-fizetési kötelezettséget, 
a alkalmi munkavállalás, illetve a háztartási munkával 
kapcsolatosan bizonyos esetekben a járulék- (tagdíj-) 
és adóelőleg-fizetési kötelezettséget a tárgyhót követő 
hó 12-éig, az állami adóhatóság által erre a célra 
meghatározott beszedési számla javára kell teljesíteni. 
 
 
 
 
 

anzuwenden. Bei der Erklärung tauchen aber 
Probleme technischer Art auf. Direkt an einem 
Ackerland oder in der Welt der Einzelgehöften und 
auf anderen landwirtschaftlichen Gebieten ist es gar 
nicht sicher, dass die Telekommunikations-systeme 
einwandfrei funktionieren. Anderseits muss man auch 
sehen, dass die Mehrheit der Landwirte zu der älteren 
Generation zählt und zu der Bedingung einer der 
Anlage der Telekommunikation nicht immer fähig ist.  
 
Darüber hinaus sind die obigen Vorschrifte im Falle 
der Anmeldung einer Änderung in den angemeldeten 
Daten anzuwenden. Die staatliche Steuerbehörde 
übermittel nach Art 16§(5)-(6) und nach dem 203§ 
des Gesetzes CXXXI von 2006 über die Abänderung 
der Gesetze finanzrechtlichen Charakters. 
 
 
 
 
Der Arbeitgeber hat seine mit der vereinfachten 
Beschäftigung zusammenhängende Erklärungspflicht 
nach der allgemeinen Erklärungspflicht, nach den 
allgemeinen Steuerregelungen zu erfüllen. 
 
Bei der Haushaltsarbeit und bei der Saisonarbeit kann 
der Arbeitgeber wählen, ob er seine Erklärungspflicht 
über Steuern und Abgaben jährlich einmal  bis 
zwölften Januar des nächstens Jahres (nach dem 
betroffenen Jahr) auf elektronischem Weg oder auf 
Papier erfüllt.  
 
 
 
Der Arbeitgeber hat seine Abgabepflicht im Falle 
einer Haushaltsarbeit oder einer Saisonarbeit in der 
Landwirtschaft, in der Pflanzenzucht, in dem 
Fremdenverkher, sowie in bestimmten Fällen der 
Saisonarbeit und der Haushaltsarbeit seine Abgabe – 
und Steuervorauszahlungspflicht bis zwölften Tag des 
nächsten Monats nach dem Beitragsmonat auf das 
durch die Steuerbehörde zu diesem Zweck bestimmte 
Konto zu erfüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


