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Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: 
• mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy 

• alkalmi munkára. 

 

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, 

állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az 

előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a 

munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott 

valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt 

mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő 

anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott 

időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül 

a százhúsz napot. 

 

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben3 meghatározott 

kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 

munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a 

határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári 

éven belül a százhúsz napot. Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 

tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató 

tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati 

szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői 

tevékenység. 

 

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között 

 a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és 

 b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári 

napig, és 

 c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári 

napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. 

 

A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható 

személyek száma 

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az 

egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott 

munkavállalók létszáma - a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat 

havi átlagos statisztikai létszámát5 alapul véve - nem haladhatja meg 

• az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató 

munkáltató esetén az egy főt, 

• egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, 

• hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, 

• húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói 

létszám húsz százalékát. 


