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MIRŐL LESZ SZÓ?

I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG
1. Ki a közérdekű önkéntes?
2. Ki lehet fogadó szervezet?
3. A közérdekű önkéntes foglalkoztatásának 

szabályai – munkaügyi ellenőrzés
4. Kapcsolódó adminisztráció (nyilvántartás, 

szerződés, jelenléti ív stb.) - adatvédelem
5. Kapcsolódó ráfordítások, juttatások, jutalmak 

adójogi megítélése

II. MÁS ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI 
FORMÁK – FOGLALKOZTATÓI 
FELADATOK, ADÓZÁS, KÖLTSÉG 
ELSZÁMOLÁS
1. Választott tisztségviselő
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

(megbízás)
3. Egyszerűsített foglalkoztatott
4. Számlaképes (adószámos) magánszemély
5. Katás egyéni vállalkozó
6. Társas vállalkozó
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III. KÖZREMŰKÖDŐK KÖLTSÉGEINEK MEGÍTÉLÉSE

1. Utazás, szállás, étkezés, egyéb szabadidős szolgáltatás besorolása

2. Adózási és számviteli teendők

3. A gépjármű költségek és a reprezentáció adózása a civil szervezetnél



I. 
KÖZÉRDEKŰ 

ÖNKÉNTESSÉG



I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGALMA
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGALMA
KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

✓külön törvényben szabályozott jogviszony

[2005. évi LXXXVII. tv.]

✓melyben a magánszemély, aki betöltötte a 10. életévét
(akár külföldi állampolgár is)

✓az arra jogosult, regisztrált fogadószervezetnél

✓ellenszolgáltatás nélkül látja el feladatát

✓önkéntes szerződéssel jön létre

KIVÉVE

→ ha maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi

→ jogszabályi, bírósági vagy hatósági kötelezésen alapul

→ más jogviszony keretében végzi (vezető tisztségviselő,
egyesület tagja)

NEM MINŐSÜL KÖZÉRDEKŰ 
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGNEK

➢a nemzeti köznevelésről szóló
törvény szerinti közösségi szolgálat

➢önkéntes véradás

➢önkéntes tűzoltó tevékenység

➢polgári természetőr tevékenység
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

ELLENSZOLGÁLTATÁS

= minden vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a 
tevékenységhez kapcsolódóan jut

NEM MINŐSÜL ELLENSZOLGÁLTATÁSNAK

✓ a tevékenység ellátásához szükséges dolgok, eszközök, szolgáltatások biztosítása

✓ a tevékenység ellátása érdekében használt saját eszközökkel kapcsolatos költségtérítés

✓ külföldi munkavégzéssel kapcsolatban kifizetett napidíj

✓ Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezőnek belföldi munkavégzéssel kapcsolatban 
fizetett napidíj

✓ jutalom jogszabály szerinti összeghatárig
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGADÓ SZERVEZET
Lehet:

➢ helyi önkormányzat, ezek társulása

– az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelem feladatai körében,

➢ nemzetiségi önkormányzat
– meghatározott közfeladatai körében,

➢ költségvetési szerv

– alaptevékenysége körében

➢ ! magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet

– a közhasznú és működésével összefüggő tevékenysége körében !
➢ magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási egyesület

– a hitéleti, a közcélú és működésével összefüggő tevékenysége körében

➢ magyarországi székhelyű, magyar hatóság működési engedélyével rendelkező intézmények

– közszolgáltatásai, vagy ehhez kapcsolódó többletszolgáltatások körében
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGADÓ SZERVEZET

➢ előzetesen regisztrációs kötelezettség, kivéve ha szükséghelyzet miatt nincs lehetőség
előzetes bejelentésre, ekkor a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

➢ nyomtatvány: http://kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap

➢ beküldeni igazoló mellékletekkel együtt postán:

EMMI, Fiatalokért Felelős Főosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

➢ a NAV vagy más hatóság felé az önkéntes foglalkoztatást, a szerződés adatait nem kell (nem
lehet) bejelenteni!

➢ a módosítási kérelmet ugyanezen az adatlapon kell beadni, a regisztrációkor kapott számot fel
kell tüntetni, de új létesítő okiratot csak akkor kell csatolni, ha a civil szervezet célja és
tevékenysége változik

➢ Fogadó szervezetek nyilvántartása: http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGADÓ SZERVEZET
Csatolandó mellékletek:

➢ a hatályos létesítő okirat másolata,

➢ a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető

bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi

kivonat, a cégkivonat kivételével

Bíróság ügyfélszolgálatán személyesen, vagy

elektronikus úton az OBHGEPI_PK144 kérelemmel

(ha ezt nem csatolja a civil szervezet, akkor a bírósági

nyilvántartásból szerzik be - idő)
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS
Lehet szóban vagy írásban megállapodni → kötelező tartalmi elemek!

Kötelező írásban, ha

➢ az önkéntes nagykorú és a megállapodás határozatlan időre, vagy legalább 10
napra szól

➢ az önkéntes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú és a
megállapodás legalább 2 napra szól

➢ az önkéntes valamely jogszabály szerint ellenértéknek nem minősülő juttatásban
részesül

➢ az önkéntes engedélyköteles építési munkában vesz részt

➢ az önkéntes külföldön lát el feladatot vagy az önkéntes külföldi (3 országból)

➢ bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák (kiskorúét,
korlátozottan cselekvőképesét nem lehet!)

➢ önkéntes kéri az írásba foglalást, vagy valamely jogszabály azt elrendeli
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS
KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEK

✓ a felek beazonosíthatóságára szolgáló adatok → szervezeti és személyes adatok

✓ a tevékenység lényeges elemei → formai megkötés nélkül, minél pontosabb
„munkaköri leírás”

✓ a tevékenység ellátásának, folytatásának helye → lehetőleg minél pontosabban

✓ a tevékenységre fordítandó idő → erre az időre fog szólni a szerződés

✓ a biztosított pihenőidő → megállapodás kérdése, kivéve fiatalkorúaknál!

✓ azok a törvény szerinti juttatások, amelyeket a fogadó szervezet az önkéntesnek biztosít
tevékenysége ellátásához – rendelkezni kell a szerződés megszűnésekor hogyan kell
eljárni ezekkel kapcsolatban (csak azt kaphatja, ami itt szerepel, nincs megkötés, nem kell
jogszabályi hivatkozás, de egyértelműen azonosítható legyen, nem kell összegszerűen)

✓ a tevékenység jellegétől függően sajátos jogszabály egyéb kötelező elemeket is előírhat

✓ keltezés, aláírások (kiskorú vagy kcsk törvényes képviselője is!!!)
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS
TOVÁBBI AJÁNLOTT TARTALMI ELEMEK

Lehet egy Önkéntes Kézikönyvben is megfogalmazni ezeket és a szerződésben erre csak
hivatkozni - a megismerését igazolni kell! Példálózó jelleggel:

✓ a fogadó szervezet jogai és kötelezettségei, kívánt feltételek → előképzettség vagy
felkészítésen való részvétel, információs kötelezettségek, eljárási rutinok, szakmai
protokollok, magatartási szabályok, felelősség

✓ az önkéntes jogai és kötelezettségei, kívánt feltételek → beosztás feltételei,
információs kötelezettségek, biztosítás, felelősség

✓ adminisztrációs és értékelési eljárások

✓ 3. személynek okozott kár esetén eljárási szabályok – nemteljesítés vagy hibás
teljesítés jogkövetkezményei és azok érvényesítése - felróható magatartás esetén is

✓ a jogviszony hosszabbításakor, módosulásakor, megszűnésekor vagy
megszüntetésekor (felmondás, kizárás, elmaradás) követendő eljárási szabályok
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAI
Kötelező nyilvántartást vezetni és azt 5 évig megőrizni, melynek tartalma:

➢ az önkéntes természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságát (ha nem magyar)

➢ az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét

➢ kiskorú vagy kcsk esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,

➢ az önkéntes tevékenység tartalmát

➢ a tevékenység ellátásának helyét

➢ a tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt

➢ a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját és azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya 

megszűnik

➢ 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított idővel kapcsolatos adatokat

➢ az önkéntesnek nyújtott juttatásokat.
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAI
✓ az önkéntes olyan feladatot láthat el, melyhez szükséges megfelelő képesítési, egészségügyi, 

nyilvántartásba vételi feltételnek megfelel és jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz, 
vagy önkéntessel történő ellátását nem zárja ki

✓ ha más jogviszonyban munkát végez a fogadó szervezetnél, a munkakörébe tartozó feladatokat 
önkéntesként nem végezhet, tanuló jogviszonnyal vagy kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggően 
nem lehet a nevelési-oktatási intézmény önkéntese

✓ külföldi (3.orsz) akkor fogadható, ha a fogadó szervezet felelősségbiztosítással rendelkezik a külföldi 
önkéntes tevékenységét illetően, szállása, ellátása, visszautazása, egészségügyi ellátása biztosított

✓ kiskorú és kcsk személy kizárólag belföldön 
✓ olyan tevékenységet végezhet, ami megfelel életkorának, testi , értelmi és erkölcsi fejlettségének, 

képességeinek és nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését + 20 óra és 
6 óra között (éjszaka) nem dolgozhat

✓ tanköteles korú (16 év alatt) tanítási időben heti 6 és napi 2 órát, tanítási napon kívül napi 3 órát, tanítási 
szünetben heti 12 és napi 3 órát dolgozhat

✓ 16-18 év között heti 18 és napi 4,5 órát dolgozhat

✓ két egymást követő napon történő foglalkoztatás esetén legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK
1. Elengedhetetlenül szükségesek a feladat elvégzéséhez és a törvény nevesíti →  nem 
minősülnek ellenszolgáltatásnak és adózás alá eső egyes juttatásnak → nem kell adót és 
járulékot fizetni utánuk

✓ munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag,

✓ az utazás a szállás és az étkezés biztosítása, vagy bizonylattal igazolt ilyen költségének
megtérítése, a saját gépkocsi használatának megtérítése

✓ önkéntes tulajdonában lévő állat költségei a feladatellátás időtartamára vagy
eszközhasználatával kapcsolatos költségtérítés

✓ külföldi munkavégzés vagy külföldi magyarországi munkavégzése esetén fizetett napidíj, ha az
egy hónapra nem haladja meg a minimálbér havi összegének 20%-át (2021-ben 33.480 Ft)

✓ az iskolarendszeren kívüli képzés költsége,

✓ a védőoltás, a szűrővizsgálat, más betegségmegelőző szolgáltatás,

✓ a élet-, egészség-, balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás díja, okozott kár megtérítése
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK
2. Az önkéntes jutalmazását, elismerését, motiválását szolgáló juttatások

➢ az éves szinten a minimálbér 20%-át (2021-ben 33.480 Ft) meg nem haladó értékű jutalom 
a törvény által elismert → nincs adó- és járulékfizetési kötelezettség

➢ az értékhatárt meghaladó juttatás → adóköteles a jutalom jellegétől függően (pénz vagy 
természetbeni, egyénre lebontható vagy csoportos) → akár még munkajövedelem szerinti 
adózás is fennállhat!

FONTOS a juttatások, költségtérítések, jutalmak pontos nyilvántartása, mert adózási és 
számviteli elszámolási kérdések alapjául szolgál!

A munkaügyi ellenőrzés hatálya nem terjed ki a közérdekű önkéntes tevékenységre, 

➢ de a fogadó szervezetnek kell bizonyítani az ingyenességet és hogy a munkavégzés 
alapjául szolgáló szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul 

➢ de foglalkozás-felügyeleti hatóság a kiskorúak vonatkozásában a foglalkoztatás 
minimumkövetelményeinek megtartását a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan 
is ellenőrizheti!
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I. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTESSÉG

ÖNKÉNTES MUNKAÓRA ÉRTÉKE 
➢ ÉRTÉKE a kötelező legkisebb havi munkabér 160-ad része (2021-ben 1.046,25 Ft/óra)

➢ ELSZÁMOLÁSA munkaóra nyilvántartás alapján

T 55 Személy jellegű ráfordítások – K 36 elszámolási számla

T 36 elszámolási számla – K 96 Egyéb bevételek

A munkaóra nyilvántartás tartalma nincs meghatározva, olyan jelenléti ív, mely naponta
tartalmazza az elvégzett feladatot, az erre fordított órák számát és megnevezi a feladatot
kiadót, aki aláírásával igazolja az adatok helytállóságát.

➢ KÖZHASZNÚ MUTATÓK: személyi jellegű ráfordításnak számít + önkéntesek száma!

= „a személyi jellegű ráfordítások (a vezető tisztségviselők juttatásaink figyelembe vétele
nélkül) elérik az összes ráfordítás ¼-ét” (I. csoport – megfelelő erőforrás)

= „a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 fő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző segíti” (II. csoport – megfelelő társadalmi t
ámogatottság)

➢ Pályázatoknál ÖNERŐként figyelembe vehető!
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II. 
ATIPIKUS 

FOGLALKOZTATÁSI 
FORMÁK

-
FOGLALKOZTATÓI 

FELADATOK, ADÓZÁS, 
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

JOGVISZONY JELLEGE

önkéntesek

választott tisztségviselők

megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

egyszerűsített foglalkoztatottak

hallgatói munkaszerződéses, ösztöndíjas

számlaképes (adószámos) magánszemély

egyéni illetve társas vállalkozó
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választott tisztségviselők

megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

egyszerűsített foglalkoztatottak

hallgatói munkaszerződéses, ösztöndíjas

számlaképes (adószámos) magánszemély

egyéni illetve társas vállalkozó
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

JOGVISZONY JELLEGE

önkéntesek

választott tisztségviselők

megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

egyszerűsített foglalkoztatottak

hallgatói munkaszerződéses, ösztöndíjas

számlaképes (adószámos) magánszemély

egyéni illetve társas vállalkozó
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CIVIL SZERVEZET 

= 

SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE 

VEVŐ



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem, lehet

➢munkaviszonyban vagy 

➢megbízási jogviszonyban

✓nincs lehetőség költség elszámolásra a bevétellel szemben!

✓lehet díjazás nélkül, és kaphat költségtérítést az általános szabályok szerint

➢a vezető tisztségviselő díjazásáról a létesítő okirat rendelkezik, melyben rögzíteni kell a 
választott tisztségviselő díjazására / költségtérítésre vonatkozó keretszabályokat 
megállapodásban rögzíteni a részleteket

➢a Közhasznúsági mellékletben            a számított mutatóknál figyelmen kívül kell hagyni

➢külön be kell mutatni a kapott juttatásaikat
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

MEGBÍZOTTAK

EGYÉB MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONY

➢önálló tevékenységből származó jövedelem

➢megbízási díjból SZJA előleget kell levonni, ami a költséghányad nyilatkozat
figyelembevételével számított jövedelem 15%-a,

➢állandó megbízás esetén az SZJA kedvezmények is figyelembe vehetők!

➢biztosítottság megítélése UTÓLAG, a kifizetés teljesítésekor

➢ha a juttatott jövedelem napi értéke nem éri el a minimálbér 30%-ának 30-ad részét 
(1.674 Ft/nap)        nem lesz biztosított, nem kell bejelenteni a 21T1041-es 
nyomtatványon

➢ha a juttatott jövedelem napi értéke eléri vagy meghaladja a fenti összeghatárt        
biztosított lesz, bejelentés a 21T1041-en az adóelőleg levonáson túl az egyéni 
járulékokat is le kell vonni (18,5%)
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

MEGBÍZOTTAK

EGYÉB MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONY

➢a foglalkoztató terhe 15,5% szociális hozzájárulási adó, függetlenül attól, hogy biztosított lesz-
e a megbízott

➢2108-as bevallás beadása (ha egy évben 1* beadásra kerül → minden hónapban be kell adni, üres 
adattartalmú bevallás helyett lehet „NY” ha a határidőig beadásra kerül)

Önálló tevékenységből származó jövedelem, költségeit maga számolja el a SZJA tv. 3. sz 
mellékletét figyelembe véve!

Lehet díjazás nélküli, csak az általános szabályok szerinti költségtérítést tartalmazó 
megbízási szerződés is kötni!
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATOTTAK

➢munkaviszony az MT szerint, a külön jogszabály szerinti egyszerűsítésekkel és korlátokkal

➢többek közt vonatkoznak rá a minimálbér, a bérpótlék, a pihenőidő szabályok

➢munkabér: speciális minimálbér szabályok

➢soha nem lesz biztosított ELŐRE be kell jelenteni a munkavégzésmegkezdését 
megelőzően a 21T1042E nyomtatványon

➢a mentesített keretösszeg alatti jövedelem nem SZJA köteles, a magánszemélynek 
bevallást sem kell adni év végén

➢mentesített rész feletti jövedelem után 15% SZJA

➢a foglalkoztató terhe 1.000 Ft/nap közteher + 2108-as bevallás
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATOTTAK

Szakképzettséget nem igénylő munkáért legalább a minimálbér 85%-a, egyébként legalább 
a garantált bérminimum 87%-át kell munkabérként kifizetni!

ERKE Workshop, Miskolc 282021. november 15.

2021 minimálbér 85%
garantált 

bérminimum
87%

havi bér 167.400 Ft 219.000 Ft

heti bér 38.490 Ft 50.350 Ft

napi bér 7.700 Ft 6.545 Ft 10.070 Ft 8.761 Ft

órabér 963 Ft 1.259 Ft



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATOTTAK

mentesített keretösszeg napi összege =

a minimálbér vagy garantált bérminimum 130 % 

A mentesített keretösszeg feletti részt 15% SZJA terheli, melyet a magánszemélynek az 
éves bevallásában kell rendeznie 2022.05.20-ig!
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2021

minimum 130%

minimálbér 6.545 Ft 10.010 Ft

garantált bérminimum 8.761 Ft 13.091 Ft

2021. november 15.



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

EFO / MEGBÍZÁS
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➢ Választott tisztségviselők (nincs költséghányad!)

➢ Önkéntesek

➢ Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

➢ Alkalmi munkavállalók

➢ Munkavállalók

KÜLÖNBSÉGEK 

KÖLTSÉG
efo megbízás

napi bér nettó 10.000 Ft 10.000 Ft

15 napi díj 150.000 Ft

levont SZJA 15% (14.315*90%*15%) = 1.932 Ft            

levont járulék 18,5% (14.315*90%*18,5%)=  2.383 Ft

bruttó jövedelem 14.315 Ft

15 napi bruttó 150.000 Ft 214.725 Ft

utána fizetendő 15,5% 0 Ft 214.725*90%*15,5%=29.954 Ft

összes költség 150.000 Ft 244.679 Ft



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

EFO / MEGBÍZÁS
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➢ Választott tisztségviselők (nincs költséghányad!)

➢ Önkéntesek

➢ Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

➢ Alkalmi munkavállalók

➢ Munkavállalók

KÜLÖNBSÉGEK 

JOGVISZONY
efo megbízás

biztosítottság
nem lesz biztosított

az egyszerűsített foglalkoztatott

biztosított lesz a megbízás 

időtartamára

a megbízott

bejelentés munkavégzést megelőzően kifizetést követő 8 napon belül

idő korlát
max. egymást követő 5 nap havonta 15 

nap évente 90 napra
nincs

összeg korlát
minimálbér 85-87%-a vs. mentesített 

keretösszeg
nincs

feladatellátás 

költségeit
szervezet viseli

A szerződésbe nem foglalt 

költségtérítéseken kívül maga viseli / 

önálló tev bevétele lesz



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉSES

Duális képzés ideje alatt, a képzési program keretein belül, küldő gyakorlóhelyen (civil szervezetnél)

végzett szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés → 3 oldalú szerződés!

➢ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza

➢ a 6 hét egybefüggő gyakorlat vagy a duális képzés ideje alatt díjazás jár a hallgatónak, ami

➢ legalább a minimálbér 65%-a → eddig a mértékig SZJA mentes, felette 15%

➢ nem biztosított, bejelenteni a 21T1041-en nem kell, járulékfizetési kötelezettség nincs

Képzési programhoz nem kapcsolódó alkalmazás esetén az általános szabályok szerinti 
munka-vállalónak minősül a hallgató!
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

ÖSZTÖNDÍJAS
Ösztöndíjas foglalkoztatott lehet, aki:

➢ nem töltötte be a 30. életévét

➢ diplomáját 2 éven belül kapta, és

➢ még nem áll munkaviszonyban

Szakmai készségek megszerzése céljából, munkatapasztalatszerzés biztosítására létrejött, külön 
törvényben szabályozott jogviszony [2004. évi CXXIII. tv. III/A. fejezet]

✓ a szerződést írásba kell foglalni, önálló munkakört nem láthat el

✓ egyéni programot kell kidolgozni, ennek végrehajtását szakmai segítő koordinálja, a gyakorlat végén 
írásbeli értékelést készítés ad át az ösztöndíjasnak + igazolást és ajánlólevelet

✓ legalább 9 hónap, legfeljebb 1 év időtartam, Mt. alá tartozik

✓ járandósága a minimálbér mértékéig SZJA-mentes, és nem lehet kevesebb a minimálbérnél teljes 
foglalkoztatás esetén

✓ de biztosítottnak minősül, járulékalapot képez az ösztöndíja
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

SZÁMLÁSOK I.

A CIVIL SZERVEZET KIFIZETŐHELYNEK MINŐSÜL

➢ha a szállító = magánszemély neve, címe és az adószáma mellett nem tünteti fel az egyéni 
vállalkozói nyilvántartási számát =ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY

➢ugyanúgy kell eljárni, mint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemély esetén!

➢nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről 15% SZJA 
levonás + biztosítottság minősítése egyéni járulékok + 21T1041-es bejelentés

➢15,5% szocho + 2108-as bevallás

Önálló tevékenységből származó jövedelem, költségeit maga számolja el a SZJA tv. 3. sz 
mellékletét figyelembe véve!
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

SZÁMLÁSOK I.

KIVÉVE AZ INGATLAN BÉRBEADÁSRÓL SZÓLÓ MAGÁNSZEMÉLY BÉRBEADÓ 
SZÁMLÁJA

➢csak 15% SZJA előleg (költséghányad nyilatkozat!), más levonás vagy adóteher nincs!

➢bejelentés nincs, a 2108-as bevalláson szerepel!

Nem számlázott, megtérített költségek a lakás bérbevételével kapcsolatban

➢közös költség - mindig bevétel lesz, akkor is ha rezsi elemeket is tartalmaz (víz, fűtés)

➢rezsi költségek – nem tartoznak a bevételek közé, ha annyit fizetünk, amennyi a számlán valóban 
szerepel, így ezt nem kell számfejteni – de akkor mi lesz a költségelszámolás bizonylata?
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II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

FOGLALKOZTATÓ/KIFIZETŐ FELADATAI

➢a jogviszony megkezdése előtt 

✓szerződés kötés

✓bejelentés, ahol szükséges

➢a jövedelem kifizetést megelőzően ahol lehet

✓adóelőleg nyilatkozat az érvényesíteni kívánt kedvezményekről

✓adóelőlegnyilatkozat a figyelembe vehető költségekről

➢a jogviszony megszűnésekor / évet követően január 31-ig (2022-ben is!)

✓igazolás kiadási kötelezettség a kifizetett jövedelemről, a levont SZJA-ról és az egyéb 
juttatásokról

✓igazolás kiadása a levont járulékokról

✓jogviszony megszűnésének bejelentése a 21T1041-en

2021. november 15. ERKE Workshop, Miskolc 36



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

SZÁMLÁSOK II.

AMIKOR A CIVIL SZERVEZET NEM MINŐSÜL FOGLALKOZTATÓNAK, 
KIFIZETŐHELYNEK!

➢egyéni vállalkozói nyilvántartási száma is szerepel a számlán = EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

➢Bt, Kft, Rt szerepel a számlán a szállító megnevezésénél = TÁRSAS VÁLLALKOZÓ

A tevékenység / feladat ellátására vállalkozóként szerződött, az ezzel kapcsolatban felmerülő 
költségeit maga számolja el!

2021. november 15. ERKE WORKSHOP, MISKOLC 37



II. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

SZÁMLÁSOK II.
KATA alatt adózó vállalkozóknak teljesített kifizetések

➢ kapcsolt vállalkozás → első forinttól 40% adó (ügyvezetés egyezőségére tekintettel, de nonprofit 
gt-nál a tulajdonosok is!)

➢ nem kapcsolt vállalkozás → 3 millió forint feletti részre 40% adó (kivételek)

➢adminisztrációs terhek:

✓ mindkét esetben az adó megállapítására és megfizetésére a kifizető a kötelezett → bevallás és 
befizetés a kifizetés (határérték átlépés) hónapját követő 12-ig 2108-as nyomtatványon

✓következő év január 31-ig tájékoztatni kell a kisadózót az adóévben részére kifizetett 40% adóval 
érintett összegről

✓megmaradt a következő év március 31-ig az éves szinten 1 millió forintnál nagyobb kifizetésekről 
az adatszolgáltatás NAV felé a 21K102-es nyomtatványon

➢előnye: rugalmas, időszakos (projektekhez kapcsolódó), kockázatot delegáló együttműködési 
forma, ha nem burkolt munkaviszony (2/7 pontban megdől a vélelem), de nem feltétlenül a 
legolcsóbb
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III. 
A KÖZREMŰKÖDŐK 

KÖLTSÉGEINEK 
MEGÍTÉLÉSE

-
ÉTKEZÉS, UTAZÁS, 

SZÁLLÁS



III. KÖZREMŰKÖDŐK KÖLTSÉGE

UTAZÁS, SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS ÉS EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁS

➢önmagában egy étel-ital, vagy egy szállás, útiköltség számla vagy költségtérítés egyéb 
információk nélkül nem értelmezhet 

➢rögzíteni kell a számlán, vagy a számla elválaszthatatlan részét képező feljegyzésen

✓az eseményt, mellyel kapcsolatosan a kiadás felmerült,

✓a résztvevők / juttatásban részesülők névsorát és a szervezethez fűződő 
viszonyukat

kizárólag ezen információk birtokában lehet számviteli és

adózási szempontból helyes döntéseket hozni!
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III. KÖZREMŰKÖDŐK KÖLTSÉGE

ADÓZÁS ÉS SZÁMVITEL
➢(közhasznú) tevékenységhez kapcsolódó program, rendezvény, esemény anyagköltsége (hideg 
élelem, feldolgozott élelmiszer) - 51

➢(közhasznú) tevékenységhez kapcsolódó program, rendezvény, esemény kapcsolódó igénybe vett 
szolgáltatás (meleg étkeztetés, utazás, szállás) - 52

➢foglalkoztatottnak kifizetett utazási költségtérítése (munkába járás, saját gépjármű) - 55

➢foglalkoztatottnak kiküldetési rendelvény alapján kifizetett utazás, szállás és étkezés - 52-55 
(adóköteles 70.§ (1) a))

➢kedvezményes adózású reprezentáció – 55 (részben adóköteles 70.§ (5))

➢adómentes cél szerinti juttatás (élelmiszer csomag, nyaralás (szállás), eseményen résztvevők 
utazási költségtérítése, nem zártkörű eseményen helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, ajándék) – 86

→ minden más: normál adózású reprezentáció, ha megfelel a feltételeknek – 55 (adóköteles 
70.§ (4)) !!!
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III. KÖZREMŰKÖDŐK KÖLTSÉGE

REPREZENTÁCIÓ ADÓZÁSA
➢kedvezményes adózású reprezentáció, ha cél szerinti eseményhez kapcsolódik és  nem éri 

el az adóévi bevétel 10%-át / ráfordítások 10%-át [Szja tv. 70.§ (2)]

➢ minősítés beszámoló készítéskor, meghaladó részre számított adó: 1,18-szoros alapra 15% 
SZJA + 15,5% SZOCHO, bevallás az 5. havi 2108-ban (06.12-ig)

➢kedvezményes adózású üzleti ajándék, ha cél szerinti eseményhez kapcsolódik és egyedi 
értéke a minimálbér 25%-a lehet (2021-ben: 41.850 Ft)

➢normál adózású reprezentáció, üzleti ajándék, ha a fogalomnak megfelel, de nem cél 
szerinti eseményhez kapcsolódik [Szja tv. 70.§ (4)] vagy értékhatárt meghaladó az üzleti 
ajándék

➢felmerülés hónapjának 2108-as bevallásában, az első forinttól adóköteles, adóteher fent

ha a reprezentáció fogalmának sem felel meg (döntő részben vendéglátásra,

szabadidőprogramra irányul), egyes meghatározott juttatásként adózik [Szja tv. 70.§ (6) b)]
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III. KÖZREMŰKÖDŐK KÖLTSÉGE

GÉPJÁRMŰ KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA

1. Ha a szervezet tulajdonában van, vagy egy adott időszakban kizárólagos használatában van 
a    gépjármű → a gépjármű összes üzemeltetéssel kapcsolatos költsége elszámolható + 
értékcsökkenés, lízing vagy bérleti díj → számla alapján + útnyilvántartás

gépjárműadó + cégautóadó fizetési kötelezettség!

2. Magánszemély tulajdonában van a gépjármű → kizárólag kiküldetési rendelvény alapján 
számolható el költségtérítés (nem azonos a munkába járással!) → számla alapján semmit! (üa, 
matrica, parkolás stb.)

Ha nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható költséget → nem kell számfejteni =

km * (üa fogy norma/100 * NAV üa ár + 15 Ft) 

Egyébként a teljes összeg adóköteles lesz (költséghányad figyelembe vehető) → ebben 
az esetben cégautóadó fizetésére is kötelezett a magánszemély!
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