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az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. 

törvény módosításáról szóló T/16298. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Mezőgazdasági 
bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített 
befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/16298. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16298/5-17. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Az Önkormányzati bizottság 2005. június 7-i ülésén hozott döntése szerint nem 
érkezett feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 1. §-
ában az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Amk. tv.) 1. § (2) bekezdése e) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /1. § Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Amk. tv.) 1. §-ának (2) bekezdése a következő c)-e) pontokkal egészül ki: 
 
 /Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatható// 
 
 "e) a c)-d) pontok hatálya alá nem tartozó külföldi személy a 2/B. §[-ban] (2) 
bekezdésében meghatározott munkavégzés keretében." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Foglalkoztatási, az Emberi jogi, a Gazdasági 
és a Költségvetési biz. ülésén egyetért, 
a Mezőgazdasági biz. ülésén nem ért egyet
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2.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában az Amk. 
tv. 2. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § Az Amk. tv. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az 1. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott munkáltatónál [alkalmi 
foglalkoztatásnak nem minősülő] munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló az 
ugyanazon munkáltatónál fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok 
ellátására alkalmi munkavállalói könyvvel nem foglalkoztatható." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) 
bekezdésében az Amk. tv. 2/A. § (1) bekezdése befejező mondatának a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /3. § (1) Az Amk. tv. a következő új 2/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "2/A. § (1) A 2. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az 1. § (1) bekezdésének a) 
pontja hatálya alá tartozó  több, de legalább három 
 
 a) természetes személy munkáltatónál vagy 
 
 b) kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett munkáltató esetében a 
munkáltató tevékenységi köréhez közvetlenül kapcsolódó 
 
 alkalmi foglalkoztatás esetében a munkavállaló összesen [kettőszáz] százötven napot 
tölthet alkalmi munkavállalásnak minősülő munkaviszonyban." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 4. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "4. § [Az Amk. tv. a következő új 2/B. §-sal egészül ki: 
 
 „2/B. § (1) A mezőgazdasági (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, 
halászat) tevékenységet végző munkavállalónak az Mt. 117. §-a (1) bekezdésének j) 
pontja szerinti idénymunka keretében történő foglalkoztatása során a 2. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés, valamint a 2/A. § (2) bekezdése nem 
alkalmazható. 
 
 (2) Az 1. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott külföldi személy az (1) 
bekezdésben megjelölt idénymunka keretében egy évben legfeljebb hatvan napot tölthet 
alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban, és munkavállalása során a 2. § 
(1) bekezdésének b)-c) pontjaiban, valamint a 2. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések nem alkalmazhatók.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 4. §-
ában az Amk. tv. 2/B. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolják: 
 
 /4. § Az Amk. tv. a következő új 2/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "2/B. § (1) A mezőgazdasági (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) 
tevékenységet végző munkavállalónak az Mt. 117. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerinti 
idénymunka keretében történő foglalkoztatása során a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában 
foglalt rendelkezés[, valamint a 2/A. § (2) bekezdése] nem alkalmazható. 
 
 (2) Az 1. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott külföldi személy az (1) 
bekezdésben megjelölt idénymunka keretében egy évben legfeljebb hatvan napot tölthet 
alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban, és munkavállalása során a 2. § (1) 
bekezdésének b)-c) pontjaiban, [valamint] a 2. § (3) bekezdésében, valamint a 2/A. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Foglalkoztatási, az Emberi jogi, a Gazdasági és 
a Költségvetési biz. ülésén egyetért, 
a Mezőgazdasági biz. ülésén nem ért egyet

 
 

6.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Amk. tv. a következő új 2/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) Az 1. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott külföldi személy az (1) 
bekezdésben megjelölt idénymunka keretében egy évben legfeljebb [hatvan] százhúsz napot 
tölthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban, és munkavállalása során a 2. § 
(1) bekezdésének b)-c) pontjaiban, valamint a 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
nem alkalmazhatók." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az AM könyv kiállítására [– Magyarországon lakóhellyel, illetőleg 
tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi munkavállaló alkalmi foglalkoztatása 
kivételével –] a megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége és a települési 
önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: kiállító) megállapodást köthet. Ebben az esetben a 
megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége rendelkezésre bocsátja az AM könyv 
nyomtatványokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



-  6  - 

 
 

8.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 5. § 
(7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) Az AM könyv kiállítására [az 5. § (1) bekezdése szerint] illetékes munkaügyi 
központ kirendeltsége, illetve a Fővárosi Munkaügyi Központ a tárgyévet követő február 15-
éig adatot szolgáltat a székhelye szerint illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak 
(kirendeltségnek) és a megyei egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek)." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 6. §-
ában az Amk. tv. 6. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § Az Amk. tv. 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az AM könyv első oldala a munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, 
anyja neve, születési hely és idő), TAJ-számát tartalmazza, mely adatokat a kiállító szerv 
személyi azonosításra alkalmas hatósági igazolvány, illetve TAJ-számot tartalmazó hatósági 
igazolvány[, illetve az illetékes megyei/fővárosi egészségbiztosítási pénztár által a TAJ-
számról kiadott értesítés] alapján állít ki. Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási 
hellyel nem rendelkező munkavállaló esetén az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási 
pénztár által értesítésben kiadott TAJ-számot a kiállító szerv utólag jegyzi be az AM 
könyvbe." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Foglalkoztatási, az Emberi jogi, a Gazdasági és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet, 
a Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért
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10.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában az Amk. 
tv. 6. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § Az Amk. tv. 6. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor - naponként - az AM 
könyvben a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés 
helye és napja, a munkakör, a kifizetendő munkadíj rovatokat kell kitöltenie. [A közteherjegy 
helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét.] A munkáltatónak a 
munkavégzés [befejezésekor] kezdetekor kell naponta a közteherjegyet a megfelelő rovatba 
beragasztani, és ezt követően azt aláírásával kell érvényesítenie." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Amk. tv. 8. § (6) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /8. § Az Amk. tv. 8. §-ának (5)[-(6)] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(6) Az (1) bekezdésben említett bérjövedelmet nem kötelező bevallania annak a 
magánszemélynek, akinek ez a jövedelme kevesebb, mint a munkabér mindenkori 
legkisebb összegének (minimálbér) éves összege, és az Szja. alkalmazásában adóterhet 
nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, Szja. szerinti adóbevallás alá 
eső adóköteles jövedelme nem volt.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Amk. tv. 8. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Amk. tv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Az (1) bekezdésben említett bérjövedelmet nem kötelező bevallania annak a 
magánszemélynek, akinek ez a jövedelme minden egyes hónapban kevesebb, mint a 
munkabér mindenkori legkisebb összegének (minimálbér) [éves] havi összege, és az Szja. 
alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, Szja. 
szerinti adóbevallás alá eső adóköteles jövedelme nem volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

13.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat melléklete első 
táblázatának a következő módosítását javasolják: 
 

 /Melléklet a 2005. évi … törvényhez 

„/Melléklet az 1997. évi LXXIV. törvényhez/ 

 

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai/ 
 

"Ha a kifizetett 
munkadíj 

(Ft/nap) 

A közteherjegy 
értéke 

(Ft/nap) 

Az ellátási alap 

(Ft/nap) 

1. 1800-2399 [400] 800 2400 

2. 2400-2999 [700] 1000 3200 

3. 3000-3599 [900] 1200 4000 

4. 3600-4600 [1100] 1500 4800" 

 
Indokolás: Lásd a T/16298/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 9. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 


