
(Viszonylag) egyszerű foglalkoztatási formák

A legegyszerűbb törvényes foglalkoztatási formák a háztartási munkavégzés és az egyszerűsített 
foglalkoztatás. 

 Háztartási munkavégzés – magánszemélyek számára, havi 1000 Ft regisztrációs díj, de csak 
bizonyos ház körüli feladatoknál alkalmazható

 Egyszerűsített foglalkoztatás – cégek, jogi személyek számára, napi 1000 Ft közteherviselési 
kötelezettség. Rendelkezni kell ügyfélkapu elérhetőséggel!

Mindkettőnél bejelentési kötelezettség van a munkavégzés megkezdése előtt! Határidőre (következő 
hónap 12.ig!) be kell fizetni az összeget, különben büntetés jár érte. A legegyszerűbb telefonon 
bejelenteni, a 185-ös telefonszámon. A következő adatok szükségesek:

 Foglalkoztató  adóazonosító jele
 Alkalmazott neve
 Alkalmazott adóazonosító jele és TB száma
 Foglalkoztatás időpontja (időszaka)

Mindkettőt be lehet jelenteni ügyfélkapun keresztül is, az egyszerűsített foglalkoztatás esetében azonban 
még a telefonos bejelentéshez is kell ügyfélkapus elérhetőség!

További részletek

Háztartási munkavégzés:
 Mire lehet alkalmazni? Természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá 

közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló tevékenységek:
 lakás takarítása
 főzés 
 mosás, vasalás 
 gyermekek felügyelete, házi tanítása 
 otthoni gondozás és ápolás 
 házvezetés 
 kertgondozás

 Bérlimit nincs a háztartási munkavégzésnél
 NAV - havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni
 Regisztrációs díjfizetési kötelezettség

 A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített 
bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű 
regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. 

 A díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a 
foglalkoztatás

 regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára - 
10032000-01076215 - történő készpénzfizetéssel, vagy ügyfélszolgálatain bankkártyával

 a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig
 A foglalkoztató 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a 

regisztrációs díjfizetési kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
 Módosítani és visszavonni is lehet adatok téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása 

esetén, erre a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.
 A bejelentést több hónapra előre is teljesíteni lehet, kezdetét-végét meg kell jelölni. Amennyiben a

bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás tovább folytatódik, akkor 
a bejelentést meg kell ismételni a foglalkoztatás továbbfolytatásának időszakára vonatkozóan is 

 Havonta történő bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített bejelentés a 
bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon 



foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra 
teljesíteni kell.

 E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.
 Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, 

sem a foglalkoztatottat nem terheli.

Egyszerűsített foglalkoztatás:
 Bérlimitek

 középfokú végzettséget, szakképzettséget nem igénylő avagy ezek hiányában végzett 
tevékenységnél 2018-ban:

 minimum órabér 675 Ft/fő
 napi mentesített keretösszeg 8 255 Ft/fő – ezt azt jelenti, hogy ezen összeghatárig 

nem kell szja-t fizessen a munkavállaló
 maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2018-ban: 12 700 Ft/nap/fő – 

tehát ennél többet nem kaphat a munkavállaló, de ennél az összegnél már adót kell 
fizessen a munkavállaló

 középfokú végzettséggel vagy szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott vagy ilyen 
képzettséget igénylő tevékenységnél:

 minimum órabér 903 Ft/fő,
 napi mentesített keretösszeg 10 790 Ft/fő – ezen összegig a foglalkoztatottnak 

nincs szja-fizetési kötelezettsége
 maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2018-ban: 12 700 Ft/nap/fő.

 Időmaximumok: havi 15 nap, éves szinten pedig összesen 90 nap lehet foglalkoztatás ideje.
 A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig:

 a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 
beszedési számlára javára kell teljesíteni. 

 Bejelentés: 
 a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni
 elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: 

ügyfélkapu), vagy 
 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. 

 A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával       
hívható hívószámon teljesíthető.

 Milyen adatokat kell bejelenteni:
 a munkavállaló neve,
 a munkáltató adószáma, 
 a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ száma, 
 az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (alkalmi munka), 
 a munkaviszony napjainak száma, 

 A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének 
változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

 az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy 
 ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon 

kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra 
vonatkozott, a módosítás bejelentés napján reggel 8 óráig van lehetőség, ezt követően a 
munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. 

 bevallási kötelezettségét az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint elektronikus úton havonta a 
1308-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

Megkötések vannak az alkalmazottak számát illetően. Különböző előírások vonatkoznak a külföldi 
munkavégzőkre attól függően, hogy milyen országból érkeznek.
Ezek a részletek kiderülnek a tájékoztató füzetekből.


