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A CédrusNet Kecskemét Program által létrehozott Szenior Tudásbank 
azoknak hivatott segíteni, akik jövedelem kiegészítésként vagy testi 
és szellemi frissességük megőrzése érdekében szeretnének fizetett 
vagy önkéntes munkát vállalni. Szinte nincs olyan gazdasági ágazat, 
ahol ne fogadnák szívesen a munkára jelentkezőket és a társadalmi 
piacon is nagy igény van munka és élettapasztalattal rendelkező aktív 
idősödőkre. A munka ellenértékének legális kifizetése azonban sok 
esetben okoz problémát, akár meg is hiúsítja a munkaerő kereslet és 
kínálat egymásra találását. 

Az pedig teljesen egyértelmű, hogy a CédrusNet Kecskemét Program 
csak a legális és transzparens munkavállalást támogatja mind  
a közteherviselés elvének, mind a munkavállaló jogainak 
érvényesülése érdekében.

A mai magyar jogszabályok értelmében a legális munkavállalásra  
a klasszikus megbízási vagy munkaszerződésen felül több lehetőség is 
van, szinte mindegyik hordoz előnyöket és hátrányokat, nehézségeket. 

Ezt a tájékoztatót a CédrusNet Kecskemét Iroda munkatársai 
szakértők bevonásával azért készítették, hogy áttekinthetővé tegyék 
a lehetőségeket és segítsenek abban, hogy mindenki megtalálja 
magának az adott helyzetben legmegfelelőbb megoldást. Kérjük 
azonban, hogy munkavállaláskor - szükség esetén szakember 
igénybe vételével - tájékozódjon az aktuális jogi feltételekről. 
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KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET

ALAPÍTÁS FELTÉTELEI
•  legalább 7, öregségi nyugdíjban részesülő személy hozhatja létre az alapszabály 

elfogadásával és részjegy megvásárlásával
• tagja csak természetes személy lehet, aki vállalja a személyes közreműködést
• a tagok legalább 90%-ának öregségi nyugdíjban részesülőnek kell lennie

A SZÖVETKEZET MŰKÖDÉSE
•  a tagok az alapszabályban meghatározzák a szövetkezet tevékenységeit, 

szolgáltatásait az alapszabályban rögzítik
• legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyben minden tagnak 1 szavazata van
•  az ügyvezetést 3 tagú igazgatóság látja el, biztosítja a szövetkezet jogszerű működését, 

munkalehetőségeket szervez a tagjai számára
• eredményes gazdálkodás esetén közösségi alapot képez

SZÖVETKEZETEN KERESZTÜLI MUNKAVÉGZÉS
•   a megbízóval a szövetkezet köt szerződést az adott munka elvégzésére a munkát  

a szövetkezet valamelyik tagja végzi el
• legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyben minden tagnak 1 szavazata van
•  az ügyvezetést 3 tagú igazgatóság látja el, biztosítja a szövetkezet jogszerű működését, 

munkalehetőségeket szervez a tagjai számára
• eredményes gazdálkodás esetén közösségi alapot képez

A MUNKA ELLENÉRTÉKÉNEK MEGFIZETÉSE
• megbízónak a szövetkezet számlát állít ki az elvégzett tevékenységről
•  a munkát elvégző szövetkezeti tag a megszerzett jövedelme után 15% személyi 

jövedelemadót fizet, ezen felül nincs más adó vagy járulékfizetési kötelezettsége
•  adómentesen, a közreműködésért adható juttatások: 
 • élelmiszer, felső határ nélkül
 • fogyasztásra, készétel vásárlására jogosító utalvány a minimálbér 25%-áig
 • közösségi alapból, meghatározott célra, a havi minimálbért meg nem haladó összeghatárig 

A szövetkezeti elveket tiszteletben tartó, jogi személyiséggel 
rendelkező vállalkozás, melyhez az csatlakozhat, aki megfelel 
az alapszabályban foglaltaknak. A tagoknak aktív szerepük van 
a vezetésben, döntéshozatalban és az ellenőrzésben. Politikai 
és vallási szempontból semleges, tagjai számára képzéseket, 
továbbképzéseket, kulturális szolgáltatásokat szervez.



ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY

ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE
• az adózó közvetlenül az adóhatósághoz nyújtja be a bejelentkezési formanyomtatványt 
• az adóhatóság ennek alapján veszi nyilvántartásba az adózót és adószámot ad neki 

MUNKAVÉGZÉS
• a munkavállaló tetszőleges helyen és órában dolgozhat, nincs korlátozás
• munkavállalónak számlaadási kötelezettsége van
• felek között nincs szerződéskötési kötelezettség
• a munkáltató utólag jelenti be a foglalkoztatást az adóhatóságnak

ADÓZÁS
• egyszerűsített vállalkozási forma, csak a tényleges bevétel után adózik
• 12 millió Ft éves bevételi határig ÁFA alanyi adómentességet élvez
• 10% költséghányaddal csökkenthető a bruttó bevétel
• az összes munkavállalói járulék megfizetésére kötelezett 
• éves adóbevallást készít

Az adószámos magánszemély a tevékenységét nem rendszeresen 
és üzletszerűen végzi, általában valamely más biztosítási 
jogviszony (pl. nyugdíj) mellett, alkalomszerűen.



EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS

BEJELENTÉS
•  a munkáltató végzi a bejelentést alkalmanként és alkalmazottanként a munkavégzést 

megelőzően
• munkaszerződés megkötése nem kötelező, munkaviszony szóban is létesíthető

KORLÁTOK
• időbeli: 
 › alkalmi munka esetén:
 • legfeljebb 5 egymást követő naptári nap
 • 1 hónapon belül maximum 15 naptári nap
 • 1 éven belül legfeljebb 90 naptári nap ugyanannál a foglalkoztatónál
 › mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 1 év alatt maximum 120 naptári nap
 › a korlát csak ugyanarra a foglalkoztatóra vonatkozik
• pénzügyi:
 ›  szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén legalább a minimálbér  

85%-át kötelező megfizetni a foglalkoztatottnak
 ›  szakképzettséget igénylő munkakör esetén legalább a garantált bérminimum  

87%-át kötelező megfizetni a foglalkoztatottnak

ADÓZÁS
• az adómentesített keretösszeg:
 ›  szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén napi 8918 Ft
 ›  szakképzettséget igénylő munkakör esetén napi 11661 Ft
 ›  az ezt meghaladó összeg után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni 
• a munkavállaló számára biztosítási jogviszony keletkezik
•  munkáltatót idénymunka esetében: 500 Ft/nap/fő, alkalmi munka esetén  

1000 Ft /nap/fő közteher terheli

Bármilyen tevékenységnél alkalmazható, de folyamatos 
foglalkoztatásra nem alkalmas.



HÁZTARTÁSI MUNKÁRA  
LÉTESÍTETT MUNKAVÉGZÉS

FELTÉTELEK
• mind a foglalkoztató, mind az alkalmazott természetes személy lehet csak
•  mind a foglalkoztatásnak, mind a munkavégzésnek mentesnek kell lennie mindenféle 

üzleti céltól
•  foglalkoztatónak havi 1000 Ft regisztrációs díj megfizetése mellett egy elektronikus 

űrlapon vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül be kell jelentenie a foglalkoztatást 
annak megkezdése előtt

• a kapott jövedelem – felső korlát nélkül – adó- és járulékmentes
•  a feleknek nem kell szerződést kötniük

Ez az egyik legegyszerűbb foglalkoztatási forma.

A foglalkoztató a saját, családtagjai, illetve közeli hozzátartozói 
mindennapi életét megkönnyítő tevékenységre vehet igénybe 
házi segítőt: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek 
felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, 
kertgondozás.



EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

FELTÉTELEK
• bejelentési kötelezettség az indításkor az okmányirodában
• évi 12 millió forintig lehet alanyi adómentes
• számlázási kötelezettsége van
• könyvelő megbízása javasolt

ADÓZÁS

• Tételes költségelszámolással
 › havi fix 7500Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet
 › költségszámlák gyűjtése szükséges
 › a haszon után kb. 37% az összes adóteher

• KATA elszámolással (alacsony költségű szolgáltatások esetében javasolt)
 › nyugdíjas esetében 25.000 Ft havi fix tételes adókötelezettség
 › csak bevételi nyilvántartást kell vezetni
 › bevételi határ: tételes adóval rendezett hónaponként 1 millió forint

Viszonylag egyszerű vállalkozási forma, egy természetes személy 
üzletszerű gazdasági tevékenysége.



Foglalkoztatási forma Bruttó díj Munkavállalónak marad Kifizetőnek mibe kerül

Nyugdíjas szövetkezet 120 000 Ft 102 000 Ft 120 000 Ft

Munkaviszony 120 000 Ft 102 000 Ft 120 000 Ft

Adószámos magánszemély 120 000 Ft 85 440 Ft 142 680 Ft

Egyszerűsített foglalkoztatás 120 000 Ft 119 491 Ft 130 000 Ft

Háztartási munkavégzés 120 000 Ft 120 000 Ft 121 000 Ft

Egyéni vállalkozó (tételes 

költségelszámolás)
120 000 Ft 75 600 Ft 120 000 Ft

Egyéni vállalkozó (KATA) 120 000 Ft 95 000 Ft 120 000 Ft

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT 
Példa: 10 napra szóló feladat, 120.000 forintos díjazás, szakképzettséget igénylő nem idénymunka

A táblázat a 2019 augusztusában érvényben lévő szabályozás szerint készült.


