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úújj  ttöörrvvéénnyy  bbeejjeelleennttééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyaaii
Az alkalmi foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési

és bevallási, valamint közteher-fizetési szabályok

terén jelentôs változás következett be 2010. április 1-

jétôl. Ettôl az idôponttól nem lehet alkalmi

munkavállalói könyvvel új munkaviszonyt létesíteni,

és az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalhoz (továb-

biakban: APEH) kell az egyszerûsített foglalkoztatási

jogviszonyra vonatkozó bejelentést megtenni. A

2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: régi Eftv.)

hatályon kívül helyezte az alkalmi munkavállalói

könyvvel történô foglalkoztatásról és az ahhoz kap-

csolódó közterhek egyszerûsített befizetésérôl szóló

1997. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Alk.

törvény). A 2010. március 31-én fennálló alkalmi

munkavállalói könyvvel létesített munkaviszony ese-

tében az alkalmi munkavállalói könyvek e munkavi-

szony megszûnéséig voltak használhatóak, de leg-

késôbb 2010. július 31-éig valamennyi munkavállalói

könyvet le kellett adni. 

Az Országgyûlés 2010. július 5-én elfogadta az egy-

szerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.

törvényt (továbbiakban: új Efo. tv.), mely 2010. au-

gusztus 1-jétôl hatályos.

Az új Efo. tv. alapján azonban már szûkebb körben

alkalmazhatóak az egyszerûsített foglalkoztatás sza-

bályai, melyek az alábbiak:

• mezôgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka

• alkalmi munka.

Az értelmezô rendelkezések szerint

1. mezôgazdasági idénymunka: a növénytermeszté-

si, erdôgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazat-

ba tartozó olyan munkavégzés, amely az elôállított

áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a

munkaszervezés körülményeitôl függetlenül – év-

szakhoz, az év adott valamely idôszakához vagy

idôpontjához kötôdik, illetve a megtermelt mezôgaz-

dasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága

területén történô anyagmozgatása, csomagolása,

feltéve, hogy azonos felek között a határozott idôre

szóló munkaviszony idôtartama nem haladja meg egy nap-

tári éven belül a százhúsz napot,

2. turisztikai idénymunka: a kereskedelemrôl szóló

törvényben meghatározott kereskedelmi jellegû turisz-

tikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál

végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a

határozott idôre szóló munkaviszony idôtartama nem ha-

ladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

3. alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

• összesen legfeljebb öt egymást követô naptári napig,

és

• egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt

naptári napig, és

• egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven

naptári napig

létesített, határozott idôre szóló munkaviszony.

Az egyszerûsített foglalkoztatás esetén új szabályozási

elem a foglalkoztatásra vonatkozó idôkorlát. Amennyiben

a munkáltató és munkavállaló idénymunkára, vagy idény-

munkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben

munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes idô-

tartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja

meg. A foglalkoztatás további korlátja a tv. 1. § (2)-(3)

bekezdése szerinti létszám korlát.

Az új Efo. tv. szabályai sem zárják ki, hogy a munkáltató

és a munkavállaló a Munka Törvénykönyve általános sza-

bályai alapján létesítsen munkaviszonyt.

Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkavi-

szony a felek megállapodása alapján a munkáltató – a már

hivatkozott új Efo. tv.-ben – meghatározott bejelentési

kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Munkaszer-

zôdést abban az esetben kell kötni, amennyiben azt a

munkavállaló kéri, illetve a munkáltató –  jogszabály alap-

ján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett – vá-

laszthatja. A törvény melléklete szerinti munkaszerzôdést

ebben az esetben még a munkavégzés megkezdése elôtt

írásba kell foglalni.

Nem létesíthetô egyszerûsített foglalkoztatásra munka-

viszony olyan felek között, akik között a szerzôdés meg-
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kötésekor már a Munka Törvénykönyvérôl szóló törvény

szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn, és nem

módosítható a munkaszerzôdés annak érdekében, hogy a

munkáltató a munkavállalót egyszerûsített foglalkoztatás

keretében foglalkoztassa. Nem létesíthetô egyszerûsített

foglalkoztatásra irányuló jogviszony a köztisztviselôk jogál-

lásáról szóló törvényben, valamint a közalkalmazottak

jogállásáról szóló törvényben meghatározott munkáltató

által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy

letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag

mezôgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható e

törvény szerint.

BBeejjeelleennttééssii  sszzaabbáállyyookk
Az alkalmi munkavállalói könyvbe tett bejegyzések helyett

április 1-jétôl az APEH-hoz kellett az alkalmi foglalkoztatást

bejelenteni. A bejelentés a munkáltató választása szerint

elektronikusan, a magánszemély háztartásában végzett

munka vagy növénytermesztési idénymunka esetén tele-

fonon is megtehetô. Ezen bejelentések teljesítésére az álla-

mi adóhatóság a 10T1041E jelû (adatlap az egyszerûsített

foglalkoztatás adóhatósági bejelentésére) nyomtatványt

rendszeresítette. 

Az új Efo. tv. az adminisztrációs terhek csökkentése

érdekében megtartotta a bejelentésre vonatkozó választás

lehetôségét, tehát továbbra is a munkáltató dönti el, hogy

bejelentését elektronikus úton vagy telefonon kívánja

megtenni. A modern kor vívmányainak felhasználásával a

bejelentés 2010. december 1-jétôl kiszélesedik a mobil

telefonról küldhetô rövid szöveges üzenet, köznyelven az

SMS lehetôségével is.

Fentieknek megfelelôen tehát az egyszerûsített foglal-

koztatási jogviszony létesítéséhez elsô lépés, hogy legké-

sôbb a munkavégzés megkezdéséig a munkáltató bejelen-

ti az illetékes elsôfokú állami adóhatósághoz a munkavi-

szonnyal kapcsolatos adatokat. A bejelentést – a jogszabály

hatálybalépését követôen létesített foglalkoztatás esetén,

elektronikus úton – az újonnan erre a célra kialakított

10T1042E jelû (az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló

2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-

jétôl létesített, egyszerûsített foglalkoztatás adatairól)

nyomtatványon kell megtenni. Lehetôség van telefonos

bejelentésre is, melyet a központi elektronikus szolgáltató

rendszerben mûködô központi ügyfélszolgálat által fenn-

tartott – országon belül helyi tarifával  hívható – 185-ös

ügyfélvonalon lehet megtenni.

Ahhoz tehát, hogy egy munkáltató egyszerûsített

foglalkoztatásra vonatkozóan elektronikus úton bejelen-

tést tegyen, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

évi LX. törvény szerint ügyfélkapu hozzáféréssel kell ren-

delkeznie (a hozzáférés létesítésével kapcsolatban a

www.magyarorszag.hu, vagy a www.ekk.gov.hu hon-

lapokon szerezhetôek információk). A belépés során alkal-

mazott kód így megfelelô biztonsággal rendelhetô hozzá

egy személyhez. A központi ügyfélszolgálat a bejelentô

által közölt adatokat, valamint a bejelentés pontos idô-

pontját az ügyfélvonalon történô bejelentéssel egyidejûleg

számítógépen rögzíti, és az adatokat elektronikus úton ha-

ladéktalanul továbbítja az állami adóhatóság számára. 

A munkáltató által – elektronikusan vagy telefonon – be-

jelentendô adatok száma azonban az új Efo. tv. szerint

jelentôsen csökkent. Elegendô bejelenteni a munkáltató

adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ szá-

mát, az egyszerûsített foglalkoztatás jellegét (mezôgaz-

dasági/turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka) vala-

mmint a munkaviszony napjainak számát. 

Ha az alkalmazott másik EU tagállamnak vagy az EGT-rôl

szóló megállapodásban részes más államban biztosított és

ezt igazolja is a munkáltatónak, erre vonatkozóan is nyi-

latkozni kell. 

A telefonon történô bejelentés során a bejelentô személy

azonosítását követôen a központi ügyfélszolgálat rögzíti a

bejelentô adóazonosító jelét, valamint az adatfelvételt

megelôzôen a bejelentôt nyilatkoztatja arról, hogy koráb-

ban tett-e már bejelentést. Amennyiben korábban még

nem élt a telefonos bejelentés lehetôségével akkor a

központi ügyfélszolgálat tájékoztatást ad arról, hogy a

bejelentésrôl hangfelvételt készít, melyet a bejelentést

követô ötödik év december 31-éig ôriz meg. Továbbá tájé-

koztatja a bejelentôt arról is, hogy a hangfelvételt a köz-

igazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján

bizonyítékként lehet felhasználni, illetve, hogy korábbi

bejelentést regisztrációs szám alapján is lehet módosítani.

További speciális szabály, hogy az adatfelvételt követôen

a bejelentôt nyilatkoztatja arról is, hogy 

• új bejelentést kíván tenni, vagy korábbi bejelentést

kíván módosítani,
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• a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi

munkavállalók létszáma nem haladja meg az Efo

tv. 1. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott lét-

számot,

• a munkáltató a tárgyhónapban nem halmozott

fel az Efo tv. 11. § (6) bekezdésében meghatáro-

zott kiegyenlítetlen adótartozást. 

Az elektronikus bejelentésben szereplô adatokat,

valamint a telefonos  bejelentés esetén a központi

elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül beér-

kezett adatokat az adóhatóság elektronikus úton to-

vábbítja a munkaügyi hatóságnak (Országos Mun-

kaügyi és Munkabiztonsági Fôfelügyelôség), az álla-

mi foglalkoztatási szervnek (Foglalkoztatási és Szo-

ciális Hivatal), valamint az egészségbiztosítás biztosí-

totti nyilvántartása (Országos Egészségbiztosítási

Pénztár) részére. Az állami adóhatóság a magánsze-

mélyekrôl a saját feladatai ellátása érdekében ve-

zetett nyilvántartásaiban a társadalombiztosítási

azonosító jelet nem szerepeltetheti, csak az adat-

továbbítás miatt kezelheti, és biztosítania kell, hogy a

TAJ-számhoz csak az férhessen hozzá, akinek célhoz

kötötten, tevékenységének ellátásához elenged-

hetetlenül szükséges. 

Elôfordul, hogy az egyszerûsített foglalkoztatási

jogviszonyban változás következik be, illetve a

munkavégzés meghiúsul.

A bejelentés esetleges visszavonására és módosí-

tására – így különösen a foglalkoztatás jellegének vál-

tozása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén – az

egyszerûsített foglalkoztatás bejelentését követô két

órán belül, illetve ha a bejelentésben foglaltak szerint

a foglalkoztatás a bejelentés napját követô napon

kezdôdött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb

idôtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás

bejelentés napján délelôtt 8 óráig van lehetôség. 

A változás természetesen elektronikusan és telefonon is

bejelenthetô.

Természetesen az alapbejelentéshez hasonlóan minden

APEH által feldolgozott változás-bejelentés adatait továbbí-

tani kell a társszervek részére, függetlenül azok tartalmától.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy 2010. augusztus 1-jétôl

a háztartási munkára (adórendszeren kívüli keresettel járó

foglalkoztatás) vonatkozó szabályokat külön törvény

szabályozza, ezért a háztartási alkalmazott bejelentésére az

állami adóhatóság új nyomtatványt rendszeresít.

Fontos szabály, hogy az új Efo.tv. 16. § (3) bekezdése

szerint a 2010. április 1. és július 31. közötti idôszakra

vonatkozó bejelentési kötelezettségekre a régi Eftv. ren-

delkezéseit kell alkalmazni.

Ennek megfelelôen a 2010. augusztus 1-jét követôen

létesített foglalkoztatás elektronikus úton történô bejelen-

tésének teljesítésére kialakított 10T1042E jelû (az egysze-

rûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

értelmében a 2010. augusztus 1-jétôl létesített, egyszerû-

sített foglalkoztatás adatairól) nyomtatvánnyal párhuza-

mosan a korábbi 10T1041E  jelû adatlap elérhetôségét is

biztosítani kell. A korábban használatos 10T1041E jelû

adatlapon 2010. augusztus 1-jét követôen új jogviszonyt

már nem lehet bejelenteni, kizárólag a folyamatban lévô,

valamint a visszamenôleges jogviszonyokkal kapcsolatos

bejelentésekre alkalmazandó.

Az új 10T1042E, valamint a korábbi, de továbbra is alkal-

mazandó 10T1041E jelû elektronikus adatlapok kizárólag

az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu) tölthetôk le.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az APEH honlapján

az adatlapok, illetve a kapcsolódó kitöltési útmutató újabb

verziói jelenhetnek meg, ezért fontos, hogy az adatlap

kitöltése elôtt a változásokat mindig szíveskedjenek

figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját

használni!

DESZATNIK ERZSÉBET
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