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Jelentés a 2020-ban egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

tervezett foglalkoztatottak számáról 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
1
 alapján, a közfoglalkoztatottat 

egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) keretében foglalkoztatni kívánó munkáltató minden év 

október 31-éig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal részére, vagy a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes település 

Polgármesterénél a következő év május 1-je és október 31-e között általa tervezett 

egyszerűsített foglalkoztatás helyét, a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként és a 

foglalkoztatás tervezett ütemezését. A megyei kormányhivatal minden év november 30-áig 

továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére az összesített igényeket. Az 

adatgyűjtés célja az, hogy a közfoglalkoztatók a programjuk tervezése során figyelembe 

tudják venni a mezőgazdasági idénymunka közfoglalkoztatottak számára megnyíló helyi 

lehetőségeit. 

A munkáltatók 2020. május 1-je és október 30-a közötti hat hónapra összesen 18 361 fő 

foglalkoztatását tervezik. Az egy hónapra jutó átlagos havi tervezett létszám 3,1 ezer fő, ez 

51,0%-kal kevesebb az előző év hasonló időszakához képest. A bejelentést tevő 

foglalkoztatók szeptemberre tervezték a legnagyobb, 4,8 ezer főt érintő egyszerűsített 

foglalkoztatást. Az egy főre tervezett foglalkoztatás hossza május és október közötti 

időszakban havonta átlagosan 16,0 nap lesz, ami egy nappal több 2019. hasonló időszakához 

képest.  

Jóllehet az érintett foglalkoztatók száma az elmúlt években folyamatosan növekedett (2019-re 

több mint 600 munkáltató jelezte részvételét), ez a növekedés idén megállt, s az illetékes 

kormányhivatalnak vagy a polgármesternek 2020-ra csupán valamivel több mint 200 

munkáltató jelzett, hogy egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatna dolgozókat. A 

munkaerőigényüket bejelentő munkáltatók területi elhelyezkedését a koncentráció jellemzi. 

Idén mindössze 7 megyéből érkeztek igények (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg).  

A bejelentést tevő munkáltatók túlnyomó többsége (84,9%-a) a foglalkoztatás helyéül 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamely települését jelölte meg, s ebből a megyéből 

jelezték a legnagyobb létszámigényt is: az összes igény a vizsgált időszakra számított 

átlagának 77,7%-át, átlagosan, havonta 2 377,3 főt. Szabolcs-Szatmár–Bereg megyén kívül 

Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentettek még jelentősebb létszámigényt, az összes igény 

17,8%-át. A tervezett átlagos havi foglalkoztatotti létszám itt 546 fő. A 2020-ra bejelentett 

igények túlnyomó többsége, 2 412 fő (78,8%) egyszerű mezőgazdasági munkát végzők 

foglalkoztatására vonatkozik. A második helyen 419 fővel (13,7%-kal) az egyszerű ipari 

foglalkozásúak állnak.  
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Az egyszerűsített foglalkoztatás kiterjedtsége 2019-ben 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján 2019-ben átlagosan, havonta 284,2 ezer fő 

dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A ledolgozott napok száma ebben az 

évben meghaladta a 25 milliót. A mezőgazdasági idénymunkában dolgozók száma 2019-

ben havi átlagban 35,5 ezer fő volt, arányuk pedig az összes egyszerűsített 

foglalkoztatásban dolgozók számán belül 12,5%-ot tett ki. Az EFO-ban dolgozók nagy 

többségét (85,3%-át) az alkalmi munkát végzők adták.  

2018. október 31-éig a kormányhivataloknak havi átlagban 3 794 olyan személyt jelentettek 

le, akiket a következő évben a munkáltatók egyszerűsített foglalkoztatás keretei között 

kívántak alkalmazni. Az előzetesen bejelentett létszám a 2019-ben ténylegesen EFO-ban 

foglalkoztatottak mindössze 1,3%-át tették ki. A bejelentések jelentős része (72%) Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei települést érintett. Hasonló arány mutatkozik meg a ledolgozott napok 

számában is: az előzetesen bejelentett, ledolgozandó napok (692 793 embernap) mindössze 

2,8%-át tették ki a 2019-ben, EFO keretében ténylegesen ledolgozott napok számából. 

Megállapítható, hogy a munkáltatók nem élnek az előzetes bejelentés lehetőségével. 

Foglalkoztatottak átlagos érintett létszáma  

(egy fő egyszer szerepel egy hónapban) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mezőgazdasági idénymunka 45 784 43 962 42 698 41 247 38 741 35 471 

turisztikai idénymunka 2 325 2 845 3 321 3 933 4 162 4 525 

alkalmi munka 146 139 165 616 181 062 203 334 226 006 242 408 

filmipari statiszta 1 249 1 757 2 130 1 964 1 768 1 824 

Összesen 195 497 214 180 229 211 250 477 270 676 284 228 

Ledolgozott napok száma 

mezőgazdasági 5 100 181 4 658 429 4 515 275 4 451 235 4 225 919 3 969 554 

turisztikai 265 392 293 827 343 409 384 244 410 705 447 292 

alkalmi munka 12 411 093 13 472 028 14 713 314 16 818 368 18 857 994 20 529 719 

filmipari statiszta 32 028 47 379 62 861 63 301 48 865 73 906 

Összesen 17 808 694 18 471 663 19 634 859 21 717 148 23 543 483 25 020 471 

Forrás NAV 

2019-ben a mezőgazdasági idénymunkások száma a megelőző év hasonló időszakához 

képest 8,4%-kal csökkent. Hosszabb időszakot nézve megállapítható, hogy az EFO 

elterjedése ellenére a mezőgazdasági idénymunka jelentősége csökkenő, mind a benne 

résztvevők száma és aránya, mind pedig a ledolgozott napok tekintetében. 2014-től 

kezdődően, hat év alatt a mezőgazdasági idénymunka aránya 23,4%-ról 12,5%-ra 

apadt.  
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Forrás: NAV 

 

EFO tervezés 2020-ra 

Az érintett foglalkoztatók száma az elmúlt évben évről évre növekedett: míg 2016-ban csupán 

29, 2017-ben 447, 2018-ban már 631 munkáltató jelezte az illetékes kormányhivatalnak vagy 

a polgármesternek, hogy a rákövetkező évben egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

foglalkoztatna dolgozókat.  2019-ben ez az emelkedés megtorpant, ugyanis 2020-ra 

csupán valamivel több mint 200 munkáltató jelezte EFO igényét. A munkaerőigényüket 

bejelentő munkáltatók területi elhelyezkedését a koncentráció jellemzi: mindössze 7 

megyéből érkeztek igények (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád, Pest, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg), és a bejelentést tevő munkáltatók 

túlnyomó többségének (84,9%) a székhelye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik 

el. 
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A 2020-as időszakra egyszerűsített foglalkoztatást tervező munkáltatók száma, és 

foglalkoztatás helye megyénként 

 
Forrás: Belügyminisztérium 

 

Az előző évhez hasonlóan 2020-ra is az Agrosprint vállalat-csoport (Agrosprint Kft, 

Agrosprint ZRT, Sprint-Farm Kft) jelentette be a legnagyobb igényt egyszerűsített 

foglalkoztatásra: az összes foglalkoztatni tervezett létszám 26,8%-át, az összes tervezett 

munkavégzés (embernap) 24,5%-át ők tervezik. A zöldségek és gyümölcsök 

gyorsfagyasztásával foglalkozó vállalatcsoport egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei (Karcag) 

és három Szabolcs-Szatmár megyei településen (Balkány, Szakoly, Nyírbátor) tervez EFO-t. 

A foglalkoztatási helyek közül a legjelentősebb a gyáregységként nyilvántartott karcagi és 

nyírbátori telephely. 

A jogszabály május 1-je és október 31-e közötti időszakra tervezett EFO-s munkaerőigények 

jelzését fogalmazta meg. Az ezen időszakon kívül eső hónapok számbavétele statisztikailag 

nem megfelelő (csak néhány megye adott számot ezekről), így az elemzés további részében 

külön kezeljük a május és október közé eső adatokat. 
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Forrás: Belügyminisztérium, *az adatszolgáltatáson kívül eső hónapok 

Az illetékes hivatalokhoz beadott igények alapján a munkáltatók 2020. május 1-je és október 

30-a közötti hat hónapban összesen 18 361 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatását tervezik. Ennek mértéke 50,9%-kal kevesebb, mint az előző évben. 

Az egy hónapra jutó átlagos havi tervezett létszám a 2019 május és október közötti időszakra 

vonatkozóan 6,2 ezer fő volt, 2020 hasonló időszakára pedig 3,1 ezer fő. A bejelentést tevő 

foglalkoztatók szeptemberre tervezték a legnagyobb, 4,8 ezer főt érintő egyszerűsített 

foglalkoztatást, ez az érték az átlagosnál is nagyobb mértékben (55,7%-kal) kevesebb, mint 

2019 hasonló időszakában. 

 
Forrás: Belügyminisztérium, *az adatszolgáltatáson kívül eső hónap 
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Az egyszerűsített foglalkoztatás 2020 májusa és októbere közé tervezett hossza 294,3 

embernap. Ennek kétharmada a három kiemelkedő hónap (augusztus, szeptember, október) 

időszakára esik. Ezen belül is különösen magas, 81,5 ezer embernap a szeptemberre tervezett 

EFO. Havi átlagban az embernapok száma 49,1 ezer nap volt. A tervezett foglalkoztatás 

hossza a vizsgált hat hónap átlagában 48,4%-kal alacsonyabb mint az előző évben.  

 

 
Forrás: Belügyminisztérium, *az adatszolgáltatáson kívül eső hónap 

 

Az egy főre tervezett foglalkoztatás hossza május és október közötti időszakban havonta 

átlagosan 15,9 nap lesz. A 2020-ra, egy főre tervezett foglalkoztatás hossza átlagosan 

valamivel magasabb a 2019-ra tervezett foglalkoztatás hosszától, és az egyes hónapok 

vonatkozásában is: a bejelentők 2019 májusa és októbere közé átlagosan 15,0 nap 

egyszerűsített foglalkoztatást terveztek. 
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A foglalkoztatók által 2020. május 1. és október 31. között egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

foglalkoztatni kívánt létszám megyénként és havonta 

munkavégzés megyéje május június július augusztus szeptember október 
2020. május-

októberi 

időszak átlaga 

Borsod-Abaúj-Zemplén 36 59 68 66 175 126 88 

Fejér 0 0 0 0 8 8 3 

Jász-Nagykun-Szolnok 83 237 484 815 891 763 546 

Nógrád 16 41 61 73 48 0 40 

Pest 5 5 5 5 5 5 5 

Somogy 9 0 0 0 0 0 2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 788 1 691 2 120 2 622 3 680 3 363 2377 

Összesen 937 2 033 2 738 3 581 4 807 4 265 3060 

Forrás: Belügyminisztérium 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatást tervezők közül a legtöbben– ahogyan az előző évben is – 

2019-ben is Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében éltek a 

bejelentés lehetőségével. Előbbiből jelezték az összes igény vizsgált időszakra számított 

átlagának 77,7%-át, átlagosan 2 377 főt havonta, az utóbbiból pedig az összes igény 17,8%-át, 

átlagosan 546 főt havonta. Mind a foglalkoztatók száma mind pedig az érintett foglalkoztatotti 

létszám alapján látható, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyében általánosan elterjedt 

gyakorlat az igény bejelentése, ugyanakkor a többi megyében inkább kivételnek számít a 

tervezett egyszerűsített foglalkoztatás iránti igény bejelentése.  
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EFO keretében foglalkoztatni kívánt létszám május-októberi időszakban átlagosan, fő 

munkavégzés megyéje 2017, fő 2018, fő 2019, fő 2020, fő 
Változás 2020/2019 

(%) 

Bács-Kiskun 11 20 0 0 n.b. 

Borsod-Abaúj-Zemplén 55 184 218 88 -59,6 

Csongrád - 6 0 0 n.b. 

Fejér 4 4 0 3 n.b. 

Győr-Moson-Sopron - 23 0 0 n.b. 

Hajdú-Bihar 27 29 0 0 n.b. 

Heves 458 483 0 0 n.b. 

Jász-Nagykun-Szolnok 792 1 452 1399 546 -61,0 

Nógrád 30 44 40 40 0,0 

Pest - 54 0 5 - 

Somogy 8 13 68 2 -97,1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 203 2 932 4510 2377 -47,3 

Zala - 10 0 0 n.b. 

Összesen 1589 5 251 6235 3060 -50,9 

Forrás:Belügyminisztérium, n.b.: 2019-re nem jeleztek tervezett EFO-s foglalkoztatást 

 

Az elmúlt évekhez képest jelentősen szűkült azoknak a megyéknek a köre, ahonnan 

jeleztek EFO iránti igényt. Azokból a megyékből ahonnan 2017-ben 50 fő körüli, vagy az 

alatti bejelentés érkezett (Bács-Kiskun, Csongrád, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar) már az előző 

évben sem érkezett igény-bejelentés. Nagyságrendi, kedvezőtlen változás Heves megye 

esetében történt, itt a 2018-as év jelentős, 500 közeli foglalkoztatási igény bejelentését 

követően 2019-re és 2020-ra egyetlen foglalkoztató sem jelentette be igényét az illetékes 

hivataloknál. 

A bejelentések alapján jelentősen csökkent a tervezett foglalkoztatottak száma Somogy  

(-97,1%), Jász-Nagykun-Szolnok (-61,0%), Borsod-Abaúj-Zemplén (-59,6%), és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (-47,3%) is. A bejelentett, foglalkoztatni tervezett átlagos havi 

létszám egyedül Pest megyében emelkedett, a korábbi 0 fő igény 5 főre  nőtt. 
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A foglalkoztatók által egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt 

létszám és embernapok havi átlaga foglalkozásonként 

 

2019 2020 

FEOR-08 Létszám Embernapok Létszám Embernapok 

5113 - Bolti eladó 0 0 0 3 

6111-Szántóföldinövény-termesztő 0 0 0 0 

6114-Szőlő-, gyümölcstermesztő, szüretelő 40 818 63 1 276 

6113-Zöldségtermesztő 33 283 0 0 

6119 - Egyéb növénytermesztési foglalkozású 0 0 84 1 808 

7112-Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító 8 167 62 1 301 

8421 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

0 0 1 15 

7114-Pék, édesipari termékgyártó 6 88 0 0 

7511-Kőműves 0 0 0 0 

7535-Festő és mázoló 0 0 0 0 

8111-Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője 0 0 0 0 

8417-Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3 17 0 0 

9112-Intézményi takarító és kisegítő 3 61 0 0 

9119- Egyéb takarító, kisegítő 0 0 2 8 

9211-Szemétgyűjtő, utcaseprő 0 0 0 0 

9223-Rakodómunkás 0 0 0 0 

9225- kézi csomagoló 0 0 4 60 

9236-Konyhai kisegítő 3 57 0 0 

9239-Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású 

231 3 734 10 111 

9310-Egyszerű ipari foglalkozású 393 7 805 419 7 975 

9329-Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 0 0 3 50 

9331-Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 5 514 82 120 2 412 36 451 

9332-Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati 

foglalkozású 

0 0 0 0 

Összesen 6 235 95 149 3 060 49 057 

Forrás: Belügyminisztérium 

A 2020-ra bejelentett igények túlnyomó többsége, 2 412 fő (78,8%) egyszerű 

mezőgazdasági munkát végzők foglalkoztatására vonatkozik. Ez a létszám jelentősen 

elmarad a 2019-re bejelentett átlagos 5 514 főtől. 2020-ban az egyszerű ipari foglalkozásúak 

iránt mutatkozik a második legnagyobb kereslet, de az ebben érintett 419 fő az összes igény 

mindössze 13,7%-át teszi ki. Őket követik 84 fővel az egyéb növénytermesztési 

foglalkozásúak, valamint 63 fővel a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, szüreteléssel 

foglalkozók. Utóbbitól a Gyümölcs- és zöldségfeldolgozók, -tartósítók tervezett száma 

mindössze egy fővel kevesebb. 

A legnagyobb számban foglalkoztatni tervezett egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak 

átlagosan 15,1 napot dolgoznak majd, ennél lényegesen többet, 21,5 napot dolgoznak majd 

átlagosan havonta az egyéb növénytermesztési foglalkozásúak.  

2019. október 31-ig összesen 1126 bejelentés érkezett a 2020 májusa és októbere közé 

tervezett egyszerűsített foglalkoztatásról. Ennek jelentős többségét a foglalkoztatók a 

foglalkoztatási szervezetnél 2,8%-át pedig a polgármesteri hivatalnál jelentették be. A 

polgármesteri hivatalban eszközölt bejelentések aránya növekvő, hiszen 2016-ben még 
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minden jelzés a foglalkoztatási szervezethez érkezett, 2017-ben az esetek 1,2%-ában, 2018-

ban az esetek 2,6%-ban a polgármestereken keresztül történt az adatszolgáltatás. 

 

 

 

 

 

 

Készült a KVHÁT-KSEM Főosztályon 2020. január 20-án  


