
T/16298/26. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

Mezőgazdasági bizottságának Önkormányzati bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

törvény módosításáról szóló T/16298. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/16298/18. sz. ajánlással.) 
 
 
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/16298/19-25. számú kapcsolódó 
módosító javaslatokat. 
 
 Farkas Imre és Jauernik István a T/16298/9., /10., /12., /13., /23. számú módosító 
indítványaikat visszavonták (a T/16298/18. számú ajánlás 2., 3., 10., 13. pontjai és a jelen 
ajánlás 5. pontja). 
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 Az Emberi jogi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat várhatóan 2005. június 
20-i ülésén tárgyalja. Az Önkormányzati bizottság korábbi döntése szerint nem érkezett 
feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
 
 

1.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők – kapcsolódva T/16298/10. számú 
módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat 3. § (1) 
bekezdésében az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Amk. tv.) 2/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /3. § (1) Az Amk. tv. a következő új 2/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) Ha a munkavállalót az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott munkáltatók 
mellett más munkáltató is foglalkoztatja alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 
keretében, ennek időtartama egy éven belül nem haladhatja meg [az (1) bekezdésben 
meghatározott mértéket] munkáltatónként a 90 napot." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Dr. Tompa Sándor, dr. Tóth József, dr. Nagy Imre, Kovácsné dr. Horváth 
Klára, Nagy Jenő, Páva Zoltán, Herbály Imre, Csige Tamás, Kránitz László, Szabó 
Lajos képviselők – kapcsolódva Farkas Imre és Jauernik István képviselők T/16298/11. 
számú módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-
ában az Amk. tv. 2/B. § (1) bekezdésének 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), 
továbbá a vendéglátó 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Földesi Zoltán, dr. Bóth János 

képviselők – kapcsolódva Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők 
T/16298/16. számú módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 8. pontja) – a 
törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Magyarországon lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel nem rendelkező munkavállaló részére az AM könyv kiállítása, 
leigazolása, illetve az éves igazolások kiadása" 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, 
Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula, dr. Bóth János képviselők – kapcsolódva Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr 
Nándor képviselők T/16298/17. számú módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 9. 
pontja) – 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 AM könyv kiadásával egyidejűleg a 
munkaügyi kirendeltség megkeresi az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárt 
a TAJ-szám kiadása érdekében. A TAJ-szám kiadásáról szóló értesítésnek a munkaügyi 
kirendeltség részére történő kézbesítésétől számított 8 napon belül a kirendeltség írásban 
felszólítja a munkavállalót az AM könyv bemutatására a TAJ-szám bejegyzése céljából. A 
munkavállaló az értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül köteles a felszólításnak eleget 
tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők – kapcsolódva T/16298/12. számú 
módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 6. § 
felvezető szövegének a módosítását és 6. §-ában az Amk. tv. 6. §-át új (7) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolják: 
 
 A T/16298/23. számú kapcsolódó módosító javaslat VISSZAVONVA 
 a Gazdasági bizottság ülésén! 
 
 
 

6.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők – kapcsolódva T/16298/12. számú 
módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 6. § 
felvezető szövegének a módosítását és 6. §-ában az Amk. tv. 6. §-át új (7) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolják: 
 
 "6. § Az Amk. tv. 6. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:" 
 
 "(7) A munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után 
az AM könyvet magánál kell tartania." 
 

Indokolás: Lásd a T/16298/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők – kapcsolódva T/16298/13. számú 
módosító indítványához (T/16298/18. számú ajánlás 13. pontja) – 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] 1400 4800" 
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Indokolás: Lásd a T/16298/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási 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 16. 
 
 
 

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 

 
 
 


