
 
 
 
 
 

EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS 
(2010. augusztus 1-jétől) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Munkáltató  neve, megnevezése:  

székhelye, lakóhelye:  

Adószáma:  

Munkavállaló  neve, születési családi és 
utóneve(i): 

 

születési helye, ideje:  

anyja születési családi és 
utóneve(i): 

 

lakóhelye:  
TAJ-száma:  
adóazonosító jele:  

Egyszerűsített 
munka jellege: 

Alkalmi munka: Mezőgazdasági 
idénymunka: 
 

Turisztikai idénymunka: 

Munkakör: ………………………………………… 

Munkaviszony 
kezdete: 

 
…….év ……hó …… nap 

Munkaviszony 
megszűnésének 
napja: 

 
…….év ……hó …... nap 

Alkalmi munka esetén a ledolgozott 
munkaórák száma/nap (naponként):  
….; ....; ….; ....; …. 

 
Rendes munkaidő: ….. óra/nap 

Személyi alapbér 
(bruttó): 

……………… Ft/hó vagy 
……………….Ft/nap, 
                        összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére 

Munkavégzési 
hely: 

 
……………………………………………………………………………….. 

Kelt: …………………………, …………év ……………………hó …….nap 

  
………………………………. 

munkáltató 

 
……………………………. 

munkavállaló 



 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
az egyszerűsített foglalkoztatásról 

2021 
 
 Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni. 
 Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni. 
 A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül 
történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, 
kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni. 
 
 
Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2021.02.01-től:  
- minimálbér (963 Ft/óra) 85%-a, azaz 819 Ft/óra, vagy  
- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1259 Ft/óra) 87%-a, azaz 1.095 
Ft/óra. 
A 2021. évre érvényes minimálbér kormányrendeletet itt olvasható: 
 Minimálbér 2021 - Kormányrendelet  
 HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva, akkor a 

napi mentesített keretösszeg 10 010 Ft. 
 

 HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva, akkor a napi 

mentesített keretösszeg 13 091 Ft. 
 

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, de a keretösszegen felüli 
rész után 15% SZJA-t köteles fizetni a munkavállaló a tárgyévet követő év május 20-ig beadandó 
SZJA bevallásával egyidejűleg. 
 

 Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 - 06) óra közötti 
munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 - 06 óra között meghaladja az 1 órát. 
 

 Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% "túlóra 
pótlékot" is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap 
bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra) 
 

 Boltokban, közértekben, stb..., ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os 
vasárnapi pótlékot kell fizetni. 
 

 Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% "túlóra pótlékot" + 
50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. 
 

 Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi 
órákra 100% pótlék is jár. 
 

 Egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentési lehetőségei: 
- a T1042E nyomtatványon (ügyfél kapun keresztül) 
- országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. (185-ös kék szám) 
- okos telefonról, tabletről.  

 


