
2.) Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak minimális munkabére:

Minimálbér 85%-a: vagy

Dolgozó részéről adómentes: 9.633 Ft/nap (keretösszeg éves szinten számítandó).

3.) Legalább középfokú szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatottak minimális munkabére:

Garantált bérminimum 87%-a: vagy

Dolgozó részéről adómentes: 12.597 Ft/nap (keretösszeg éves szinten számítandó).

4.) Bérpótlék az egyszerűsített foglalkoztatottak részére:

15 % éjszakai pótlék a 22 - 06 óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés 22 - 06 óra között 

az 1 órát meghaladja

50 % túlóra pótlék jár az alapbéren felül a napi 8 óra felett teljesített munkaidőre

(kivéve: többnapos egybefüggő bejelentés, egyenlőtlen beosztás esetén.  Pl. kétnapos egybe-

függő bejelentés esetén: 1.nap: 12 óra, 2.nap: 4 óra, a munkavégzés átlagban nem haladja meg 

a napi 8 órát, ekkor nem jár túlóra pótlék)

50 % vasárnapi pótlék jár, ha a tevékenység vagy a munkakör nem köthető vasárnaphoz
100 % pótlék jár az ünnepnapokon történő munkavégzésre

6.) A napi közteher mértéke dolgozónként:

Alkalmi munkavégzés esetén: 1 000 Ft

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 500 Ft

Filmipari statiszta egyszerűsített foglalkoztatása esetén: 3 000 Ft
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(Ennyit minimálisan meg kell kapnia a dolgozónak.)

(Ennyit minimálisan meg kell kapnia a dolgozónak.)

7.) Egyszerűsített foglalkoztatás maximális időtartama:

Alkalmi munkára összesen legfeljebb 5 egymást követő napra, egy naptári hónapon belül legfeljebb 15 naptári napra, 

egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napra létesíthető munkaviszony.                                                                             

Mezőgazdasági idénymunka időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 120 napot.                                           

A 122/2020 (IV. 16.) Kormányrendelet alapján: Növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati és 

vadászati alkalmi munka vagy idénymunka esetében az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama egy naptári éven belül 

nem haladhatja meg a 180 napot és egy hónapon belül a 20 naptári napot.

Ha munkáltató és munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára is és alkalmi munkára is létesít több ízben 

munkaviszonyt, akkor azon munkaviszonyok együttes időtartama egy naptári éven belül legfeljebb 120 nap lehet.               

A 122/2020 (IV. 16.) Kormányrendelet alapján: Ha munkáltató és munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára is és 

alkalmi munkára is létesít több ízben munkaviszonyt, akkor azon munkaviszonyok együttes időtartama egy naptári éven 

belül legfeljebb 180 nap lehet.

(9.691 Ft-nak a 87%-a) (1.211 Ft-nak a 87%-a)

napibér (8 órára): 8.431 Ft/nap órabér: 1.054 Ft/óra

1.) Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony bejelentéssel jön létre, ami történhet elektronikus 

úton (ügyfélkapu igénybevételével), telefonos mobilapplikációval, vagy telefonhívással a 185-ös telefonszámon keresztül 

történő bejelentéssel.

8.) Az a munkáltató, akinek az egyszerűsített foglalkoztatás közterhe, szociális hozzájárulási adó, szakképzési 

hozzájárulás, EHO, rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatói SZJA adónemeken összesen 300 ezer Ft-ot elérő tartozása 

van, nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra.

5.) Egyszerűsített foglalkoztatás keretében bejelentett munkavállaló esetében a napi közteher megfizetése mellett a 

munkáltató 2020-ban maximum 14.820 Ft/nap/fő munkabért számolhat el költségként.

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS  2020

napibér (8 órára): 6.299 Ft/nap órabér: 788 Ft/óra
(7.411 Ft-nak a 85%-a) (927 Ft-nak a 85%-a)


