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Tárgy szerinti levelében leírt álláspontja szerint az a megbízási jogviszonyban álló 

személy, aki emellett rendelkezik olyan jövedelemmel, amely után a közteherviselési 

kötelezettségek teljesítése az általános szabályok szerint történik, és a megbízási 

jogviszonyára tekintettel fizetett bevétel után a közteherviselési kötelezettségeit az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) által teljesíti, e 

megbízási jogviszonyában biztosítottá válik.  

 

Álláspontját az alábbiak szerint megerősítjük. 

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 

kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő, díjazás ellenében 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy, amennyiben 

tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát, biztosítottnak 

minősül. 

 

Abban az esetben, ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 

szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban: Ekho tv.) szerinti ekho-fizetési 

kötelezettséget választja, akkor a Tbj. 38. § (1) bekezdése szerinti speciális szabály az 

irányadó. E rendelkezés értelmében az ekho fizetését megalapozó jogviszonyból származó 

jövedelem után a biztosított a Tbj. szerinti társadalombiztosítási járulék-fizetési 

kötelezettségét az Ekho tv.-ben meghatározottak szerint teljesíti. Mivel az Ekho tv.-ben a 

fizetési kötelezettség nem kötött minimum jövedelem eléréséhez, ezért a munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony esetén a díjazás mértékétől függetlenül történik a hozzájárulás 

fizetése. 

 

A fentiek alapján a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző 

személy, aki az adott díjazásra az ekho alkalmazását választja, függetlenül a díjazás 
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mértékétől biztosítottá válik. Ugyanakkor az Ekho tv. 12. § alapján az állami 

költségvetésbe fizetett ekho alapján a magánszemély csak egészségügyi szolgáltatásra, 

baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra 

jogosult. A magánszemély ellátásokra való jogosultsága tehát korlátozott, és a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdés g) 

pontja alapján a nyugdíj megállapítása is speciális szabályok szerint történik. 

 

Mindezekre figyelemmel – eltérő rendelkezés hiányában – a biztosított személyt az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 1. számú mellékletének 

3. pontjában foglaltak szerint a ’T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni. A bejelentés 

alapozza ugyanis meg, hogy az érintett személy az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevétele során, az arra jogosultak nyilvántartásába bekerüljön. 

 

Ugyanakkor az Art. 1. számú mellékletének 11. pontja szerint nem terheli a fent 

hivatkozott 3. pont szerinti bejelentési kötelezettség azt a kifizetőt, aki (amely) 

természetes személynek alkalomszerűen teljesít megbízási jogviszony keretében adó- 

vagy társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező kifizetést, feltéve, hogy a 

természetes személy a kifizetéskor igazolja, hogy e megbízási jogviszonyával egyidejűleg 

a Tbj. 6. §-ában meghatározott más jogviszonya, jogállása alapján rá a 

társadalombiztosítási jogviszony kiterjed. 

 

Tekintettel arra, hogy a „másodállású” megbízási jogviszonyban álló biztosított személyt 

jellemzően nem szükséges bejelenteni a ’T1041 jelű nyomtatványon, ezért nem is gyakori, 

hogy a kifizetők ilyen esetben benyújtanák azt. Ennek megfelelően a ’T1041 jelű adatlap 

kitöltési útmutatójának kiegészítését nem tartjuk indokoltnak. 

 

Végezetül megjegyezzük, hogy a levont ekho járuléktartalma nem csupán nyugdíjjárulék. 

Az Ekho tv. 9. § (1) bekezdése szerint a 15 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt 

terhelő ekhoból az ekhoalap 5,5 százaléka társadalombiztosítási járuléknak minősül. 

Az Ekho tv. 11. §-a pedig kimondja, hogy a magánszemélyt terhelő 15 százalékos 

mértékkel levont ekho megfizetett összegéből az állami adóhatóság 63,3 százalékot 

személyi jövedelemadóként tart nyilván, 26 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 10,7 

százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak utal át. 

 

Tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, 

kötelező jogi erővel nem bírnak. 

 

Budapest, az időbélyegzőn feltüntetett időpontban 

 

 

                                                       Üdvözlettel: 

 

 Dr. Lambertus József Balázs 

 főosztályvezető 

 

 
Erről értesülnek: 

1. a címzett 

2. a központi irattár 
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