
1 
 

Jelentés a 2022-ben egyszerűsített foglalkoztatás keretében tervezett 

foglalkoztatottak számáról 

 

Amennyiben egy munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) keretében szeretne 

közfoglalkoztatottakat alkalmazni, szándékát bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye 

szerint illetékes megyei kormányhivatalnál.
1
 Az általa tervezett EFO helyét, a foglalkoztatni 

kívánt létszámot, valamint a foglalkoztatás tervezett ütemezését adott év október 31-éig 

bejelentheti a következő év május 1-je és október 31-e közötti időszakra vonatkozóan. 

A megyei kormányhivatalok minden év november 30-áig továbbítják 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 mezőgazdaságban 

tevékenykedő munkáltatók pedig megfelelő létszámú munkaerőhöz jussanak a szezonmunkák 

idején. 

A 2021. október végéig bejelentett igények szerint 2022. május-október közötti időszakra 

mindösszesen 4 megyében, 8 munkáltató 77 fő egyszerűsített foglalkoztatását tervezte. 

Az igényelt 5 630 embernap jelentősen elmaradt az előző évek bejelentéseitől.  

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás kiterjedtsége 2021-ben 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján 2021. május-október időszakban átlagosan, 

havonta 334,7 ezer fő dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az ágazati 

megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a mezőgazdasági idénymunkában dolgozók 

száma 2021 ugyanezen intervallumában havi átlagban 43,0 ezer fő volt, arányuk pedig 

az összes egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók számán belül 12,8%-ot tett ki. Az 

EFO-ban dolgozók nagy többségét változatlanul (83,9%) 2021-ben is az alkalmi munkát 

végzők adták. A ledolgozott napok száma ebben az évben meghaladta a 12,5 milliót, aminek 

16,9%-át a mezőgazdasági idénymunka, 80,8 %-át pedig az alkalmi munka adta. 

A foglalkoztatotti létszám előző évihez képesti mintegy 11,0%-os növekedését a 

ledolgozott napok csökkenése (-10,5%) kísérte. 2020 hasonló időszakában megfigyelhető 

volt a filmipari statiszták létszámának jelentős visszaesése, amelynek okozója elsősorban a 

koronavírus okozta lezárások és korlátozások voltak, ám 2021-re ezen ágazat közel visszaállt 

a 2019-ben látott értékre. 2021. május és október között több mint kétezren dolgoztak 

filmipari statisztaként, amely 2,3-szoros emelkedés 2020 azonos időszakához képest. A 

mezőgazdasági idénymunka kivételével az összes ágazatban növekedett az EFO-ban dolgozók 

létszáma. 

 

                                                           
1
 Ld. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról 



2 
 

Egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók átlagos érintett létszáma, fő 
(egy fő egyszer szerepel egy hónapban) 

  
2016. 

máj.– okt. 
2017. 

máj.– okt. 
2018. 

máj.– okt. 
2019. 

máj. – okt. 
2020. 

máj.– okt. 
2021. 

máj.– okt. 

mezőgazdasági 

idénymunka 
59 696 57 833 52 909 46 740 45 202 42 963 

turisztikai 

idénymunka 
4 711 5 611 5 866 6 334 4 518 6 228 

alkalmi munka 199 547 225 832 250 731 265 018 250 870 283 418 

filmipari statiszta 2 851 2 258 1 941 2 357 897 2 071 

Összesen 266 805 291 534 311 447 320 448 301 486 334 679 

 
adott évre 

előzetesen be-

jelentett EFO igény 
 

1 589 5 251 6 235 3 060 1 130 

Forrás: NAV 

 

Ledolgozott napok száma (embernap) 

  
2016. 

máj.– okt. 
2017. 

máj.– okt. 
2018. 

máj.– okt. 
2019. 

máj. – okt. 
2020. 

máj.– okt. 
2021. 

máj.– okt. 

mezőgazdasági 

idénymunka 
3 191 390 3 172 097 2 986 805 2 684 442 2 678 820 2 187 017 

turisztikai 

idénymunka 
259 583 286 973 306 988 330 264 236 013 258 228 

alkalmi munka 8 186 720 9 424 055 10 631 854 11 313 952 11 531 516 10 471 018 

filmipari statiszta 43 142 36 908 26 924 43 482 28 142 36 311 

Összesen 11 680 835 12 920 033 13 952 571 14 372 140 14 474 491 12 951 628 

Forrás: NAV 

Közfoglalkoztatottak iránti igény-bejelentéseket az EFO-t alkalmazó munkaadóknak csak egy 

marginális része tesz: 2017-ben a ténylegesen foglalkoztatott létszám 0,5%-át, 2018-ban az 

1,6%-át, 2019-ben pedig 1,9%-át jelentették le előre). 

A bejelentés többsége az egyre csökkenő arányú mezőgazdasági idénymunkára vonatkozott.  

2019 októberében a kormányhivataloknak havi átlagban 3 060 olyan személyt jelentettek le, 

akiket a következő év május-októberi időszakában a munkáltatók egyszerűsített foglalkoztatás 

keretei között kívántak alkalmazni. Ez az előző évi bejelentések létszámának kevesebb, mint 

fele volt, így 2020-ban az előzetesen bejelentett létszáma mindössze 1,0%-át tette ki a 

ténylegesnek. 2021-re az EFO-ban foglalkoztatottak mindössze 0,3%-át tették ki azok, 

akiket előzetesen jelentettek. A 2022-re vonatkozó arány várhatóan még ennél is 

alacsonyabb lesz.  

Mindezt annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy a közfoglalkoztatottak részvétele az 

egyszerűsített foglalkoztatásban nem elhanyagolható. 2019-ben egyedi adatokon-vizsgáltuk a 

közfoglalkoztatásban résztvevők esetén azt, hogy megjelentek –e a  NAV-hoz a munkáltatók 

által benyújtott havi bevallásokban, mint egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók. A 
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közfoglalkoztatottak érintettsége 24,6%-os volt, vagyis lényegében negyedük dolgozott 

egyszerűsített foglalkoztatásban ebben az évben: az érintett csoport fele (12,6%) a 

közfoglalkoztatáson kívüli időszakban, másik fele (12%) közfoglalkoztatása alatt. Három 

megyében 15% felett arányú volt a közfoglalkoztatás alatt efo-zók aránya (Békés, Csongrád-

Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg). 

Bár 2020-ra vagy 21-re ilyen adatok nem állnak rendelkezésünkre, de joggal feltételezhetjük, 

hogy  a közfoglalkoztatottak legalább ilyen arányban vállalnak egyszerűsített 

foglalkoztatásban munkát. Ezt támogatja, hogy bérlemaradásuk a minimálbérhez képest 

ezekben az években nem javult, így egyre többüknek lehet szükséges a bérük kiegészítése. 

 

EFO tervezés 2022-re 

A kormányhivatalok által leadott esetszám nem indokolja, hogy részletes elemzést írjunk az 

idei EFO tervezésről.  2017-ben 447, 2018-ban 631 munkáltató jelezte az illetékes 

kormányhivatalnak vagy a polgármesternek, hogy a rákövetkező évben egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében foglalkoztatna dolgozókat.  2019-ben csupán valamivel több, mint 

200 munkáltató jelezte EFO igényét, 2020-ban pedig a bejelentést tevő munkáltatók száma az 

előző évinek alig egyötödére, 39-re mérséklődött. Ez a tendenciózus csökkenés 2021-re sem 

állt meg: tavaly novemberben mindösszesen négy megyéből nyolc munkáltató jelezte idei évi 

EFO igényét. 

A 2022-re bejelentett igények túlnyomó többsége, 63 fő (81,8%) egyszerű mezőgazdasági 

munkát végzők foglalkoztatására vonatkozik. Ez a létszám jelentősen elmarad a korábbi 

évek bejelentett létszámaitól.   

 

 

 

 

 

 

 

Készült a KVHÁT-KSEM Főosztályon 2022. január  


