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Képviselői önálló indítvánv

2003. évi . . . törvény
a külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról

és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

A magyar mezőgazdaság versenyképességének megőrzése, valamint a szezonális munkák
idején tapasztalható regionális munkanélküliség okozta károk enyhítése és a külföldi szezonális
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak az ehhez a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhei
egyszerűsített módon történő megfizetése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt
alkotja:

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII . törvény
(a továbbiakban: Mt.) 73 . §-ában meghatározott munkáltatóra [a továbbiakban: munkáltató],
amennyiben mezőgazdasági tevékenységet folytat .
(2) E törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységen a növénytermesztés, az

állattenyésztés és a halászat körébe tartozó feladatok, munkakörök értendők .
(3) Szezonális munkavállalói könyvvel az a külföldi természetes személy foglalkoztatható, aki

a külf ldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001 . évi XXXIX. törvényben meghatározott
érvényes tartózkodási vízummal rendelkezik és a Mt. 72. §-a alapján munkavállaló lehet [a
továbbiakban: külföldi munkavállaló] .

2. § (1) E törvény alkalmazásában szezonális foglalkoztatásnak minősül, ha a munkáltató
ugyanazzal a külföldi munkavállalóval

a) legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül legfeljebb húsz naptári napig, és
c) három naptári hónapon belül legfeljebb hatvan naptári napig munkaviszonyt létesít, és a

munkavállalónak kifizetett - a 3 . § (2) bekezdésében a munkavállalót érintő levonásokat nem
tartalmazó - munkabér (a továbbiakban : kifizetett munkadíj) egy munkában töltött naptári napra
eső összege a mellékletben megjelölt kifizetett munkadíj első jövedelemsáv alsó határánál nem
kevesebb és az utolsó jövedelemsáv felső határánál nem több .

(2) A külföldi munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen százhúsz napot
tölthet a szezonális foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban .

(3) A szezonális foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseknek munkáltató által történő
megszegése esetén az általános munkajogi, társadalombiztosítási, valamint adóigazgatási
rendelkezések az irányadók .



3. § (1) Szezonális foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony a tárgyévre kiadott szezonális
munkavállalói könyvvel (a továbbiakban : SZM könyv) rendelkező külföldi munkavállalóval
létesíthető .
(2) A munkáltató a szezonális foglalkoztatás esetén a melléklet második oszlopában

meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 19 . § (1)
bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék,

b) a Tbj. 19. § (2) bekezdésében foglalt nyugdíjjárulék,
c) az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény (a továbbiakban : Eht .) 1 . §-

ában megjelölt egészségügyi hozzájárulás, továbbá
d) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV . törvény (a

továbbiakban : Flt .) 40. §-ában foglalt munkaadói járulék és a 41 . §-ában foglalt munkavállalói
járulék befizetési, illetve levonási, és

e) a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja .),
valamint az adózás rendjéről szóló 1990 . évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseitől
eltérően e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó
személyi jövedelemadózási
kötelezettségét .

4. § (1) A SZM könyv a külföldi munkavállaló szezonális foglalkoztatásnak minősülő
munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló közokirat .
(2) A SZM könyvbe bejegyzést - ide nem értve a külföldi munkavállaló aláírását - csak a

kiállító, illetőleg a munkáltató tehet .

S. § Nem kaphat SZM könyvet az a külföldi munkavállaló, aki
a) a tartózkodási vízuma lejártát követő 15 napon belül nem adja le korábbi SZM könyvét a

kiállító részére,
b) a tárgyévet megelőző évben rendelkezett SZM könyvvel, de a közteherjeggyel bizonyított

tényleges foglalkoztatásának mértéke nem érte el egy naptári hónapon belül a tizenöt napot,
illetve három naptári hónapon belül a harminc napot,

c) visszaél az e törvény által nyújtott kedvezményes foglalkoztatás lehetőségével .

6. § (1) A SZM könyvet ellenszolgáltatás nélkül a külföldi munkavállaló lakóhelye, illetőleg
tartózkodási helye szerint illetékes magyar konzuli hivatal [a továbbiakban : kiállító] állítja ki a
munkavállaló kérelmére .

(2) A SZM könyv kiállításához az Országos Munkaügyi Központ (a továbbiakban : OMK) a
kiállító rendelkezésére bocsátja a SZM könyv nyomtatványokat .

(3) A kiállító a tárgyévet megelőző december 15-étől állít ki SZM könyvet a külföldi
munkavállaló kérelmére .

(4) A kiállító a kiadott SZM könyvekről sorszámozott nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a
külföldi munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, nap),
és útlevélszámát. A kiállító köteles tájékoztatni a külföldi munkavállalót arról, hogy a SZM
könyv kiállításáról nyilvántartást vezet és abban személyi adatait kezeli .

(5) A külföldi munkavállaló a tartózkodási vízuma lejártát követő 15 napon belül köteles a
SZM könyvet a kiállítónak leadni . A kiállító a SZM könyv leadását követő 15 napon belül
eljuttatja azt az OMK-nak . Az OMK a beérkezéstől számított 30 napon belül igazolást ad ki a



külföldi munkavállalónak, amely tartalmazza a külföldi munkavállaló személyes adatait,
útlevélszámát, lakcímét, a SZM könyvbe ragasztott közteherjegy(ek) alapján számított ellátási
alapját, naptári negyedévenkénti bontásban megfizetett adóelőlegét, a munkaviszony időtartamát,
valamint a külföldi munkavállaló tájékoztatását arról, hogy igazolás alapján milyen jogok illetik
meg és milyen kötelezettségek terhelik .

(6) Az OMK a SZM könyv beérkezését követő 30 napon belül adatot szolgáltat a külföldi
munkavállaló szezonális foglalkoztatásáról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak és
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak . Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a külföldi
munkavállaló személyi adatait, útlevélszámát, lakcímét, a munkaviszony időtartamát és az
ellátások alapjául szolgáló keresetet. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az
adatszolgáltatás alapján a saját nyilvántartásában rögzíti ezeket az adatokat, és ennek
megtörténtéről a külföldi munkavállalót évente értesíti .
(7) Az OMK a tárgyévet követő március 31-éig (mágneses adathordozón április 20-áig) adatot

szolgáltat az állami adóhatóságnak mindazon külföldi munkavállalókról, akik a SZM könyvet
kiváltották . Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a külföldi munkavállaló nevét,
útlevélszámát, születési helyét, idejét, lakóhelyét, valamint azok esetében, akiknek az igazolást
kiadta az igazolás szerinti adóköteles jövedelmét és megfizetett adóelőlegét .

7. § (1) A SZM könyv első oldala a külföldi munkavállaló személyi adatait és útlevélszámát
tartalmazza, mely adatokat a kiállító szerv az útlevél alapján állít ki .
(2) A munkáltatónak a külföldi munkavállaló munkába lépésekor - naponként - a SZM

könyvben a munkáltató neve és lakóhelye, 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 kell naponta a
közteherjegyet a megfelelő rovatba beragasztani, és ezt követően azt aláírásával kell
érvényesítenie .
(3) A külföldi munkavállalónak naponként a SZM könyv megfelelő sorában kell aláírásával

igazolni a munkavállalás tényét .
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak az ML 76. § (1) bekezdésében megjelölt

munkaszerződésnek minősülnek .
(5) A több naptári napra létesített munkaviszony esetén a (2) és (3) bekezdés szerinti, a munka

megkezdéséhez, illetőleg a munka befejezéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott napokra
vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni .

(6) A munkáltatónak a külföldi munkavállaló részére kifizetett munkadíj után a mellékletben
meghatározott értékű közteherjegyeket kell beragasztania a SZM könyv megfelelő rovatába .
(7) A külföldi munkavállalónak a SZM könyvét a munkavégzés helyén kell tartania. A külfóldi

munkavállaló megállapodhat a munkáltatóval abban, hogy a SZM könyvét a munkavégzés helyén
a munkáltató őrzi .

(8) A munkáltatót a szezonális foglalkoztatás esetén a társadalombiztosítási jogszabályokban
előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli . A munkáltató olyan nyilvántartást
köteles vezetni, amely tartalmazza a külföldi munkavállaló személyi adatait, útlevélszámát, a
SZM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a
külföldi munkavállaló aláírását.

(9) A közteherjegyet és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá
kell vonni .



(10) A foglalkoztatást szabálytalannak kell tekinteni és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 .
évi LXXV. törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának van helye, ha a
munkáltató az (1)-(9) bekezdésben foglalt előírásokat megszegi .

8. § A közteherjegy forgalmazója a közteherjegy ellenértékének forgalmazási költséggel
csökkentett részét - külön jogszabályban foglaltak szerint - átutalja a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által vezetett KESZ-re. A Kincstár ezen összegből 47%-ot a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 47%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak, 6%-ot a Munkaerőpiaca
Alapnak utal át .

9. § (1) Az Szja. és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásában a külföldi munkavállaló
bérjövedelmeként a kifizetett munkadíj sávjához tartozó - a melléklet szerinti - ellátási alapot,
befizetett adóelőlegként ezen ellátási alap 0%-át kell figyelembe venni .

(2) A számviteli elszámolás szempontjából a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének
együttes összegét személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni .

(3) A szezonális külföldi munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi
szolgáltatásra és szolgálati időre jogosult . Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai - kivéve a
baleseti táppénzt - nem illetik meg . Mentesül a külföldi munkavállaló a Tbj . 19. § (3)
bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól .
(4) A szezonális külföldi munkavállaló a (4) bekezdésben meghatározott jogosultságát a SZM

könyvbe beragasztott közteherjeggyel igazolhatja .

10 . § Az Mt., a Tbj ., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény, a
magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII . törvény (a
továbbiakban: Mpt.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény,
az Flt . és az Szt. alkalmazása szempontjából napi kereseten az adott napon beragasztott
közteherjegy értékéhez tartozó, a melléklet 3 . oszlopában meghatározott összeget (ellátási alap)
kell érteni .

11 . § (1) Az e törvény szerinti szezonális foglalkoztatás esetén az MtL szabályai közül
a) az ML Harmadik rész VI . fejezetéből a 123-125. §, 130-137. §, 138 . § (1)-(4) bekezdése,

139. §, 140 . §, a VII . fejezet 142 . §, 145. §, 148. § rendelkezéseit nem kell,
b) a Harmadik rész, VII . fejezet egyéb rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni .
(2) Az Flt-nek a külföldiek munkavállalására vonatkozó szabályait, valamint a Tbj . és az Mpt.

szabályait a szezonális foglalkoztatás esetén az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

12. § (1) Ez a törvény 2003 . november 1 -j 6n lép hatályba.
(2) A SZM könyv az 5 . § (1) bekezdésében megjelölt szervnél a törvény kihirdetését követő 30 .

naptól igényelhető .
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg, hogy a szezonális

munkavállalás céljából igényelt tartózkodási vízum iránti kérelem elbírálására, valamint az SZM
könyv kiadására a konzuli hivatal jogosult .
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg a SZM könyv

munkavállalási engedélyként történő elfogadását .
(5) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendelettel állapítsa meg a közteherjeggyel

kapcsolatos eljárási, forgalmazási és elszámolási szabályokat .



(6) Felhatalmazást kap a munkaügyi miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg a SZM könyv
formájának, elkészítésének, kitöltésének és elosztásának a szabályait .

13. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2001 . évi XXXIX. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási vízum tizenkét hónapon
belül legfeljebb három hónapos folyamatos tartózkodásra jogosít, de a szezonális munkavállaló
kérésére - egyéb feltételek teljesülése esetén - újabb három hónappal meghosszabbítható ."

Melléklet a 2003 . évi. ..törvényhez

Külföldi állampolgár szezonális foglalkoztatása 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 . 1200-1599 200 1370
2. 1600-2099 400 1830
3 . 2100-2599 500 2460
4. 2600-3099 600 3300

1

	

5. 3100-4000 800 4140



Budapest, 2003 . június 16 .

INDOKOLÁS

Az ország kiemelt mezőgazdasági vidékein évről-évre szembesülnek a gazdák azzal a
problémával, hogy a szezonális mezőgazdasági munkák idején nem áll rendelkezésükre
megfelelő számú hazai munkaerő. Ezt a problémát évek óta a határon túlról érkező napszámosok
igénybevételével oldották meg a gazdák. Az idén tavasszal azonban homokszem került a jól
működő gépezetbe, ugyanis a 2/2002 (BK 10 .) BM - PM - SZCSM együttes utasítás alapján
eljáró hatóságok módszeresen összegyűjtik az engedély nélkül munkát vállaló külföldi -
zömében magyar nemzetiségű erdélyi, kárpátaljai - munkavállalókat és hazatoloncolják őket .
Mindezeken túl az idénymunkásokat engedély nélkül alkalmazó gazdákat több százezer forintra
meg is büntetik .
Az eljárás - miután jogszabályon alapszik - természetesen jogszerű, de a legkisebb mértékben
sem felel meg a gyakorlati elvárásoknak, a magyar mezőgazdaság érdekeinek . Az eljárásban részt
vevő szervezetek azzal indokolják a kemény fellépést, hogy megvan a törvényes módja a
külföldiek magyarországi munkavállalásának . Ez a kijelentés természetesen igaz, de azonnal
hozzá kell tenni, hogy a hatályos jogi szabályozás nem veszi figyelembe a szezonális
mezőgazdasági munka sajátosságait (az idő rövidségét, az azonnali munkavégzés szükségességét)
a munkavállalási engedély és a tartózkodási vízum kiadásának eljárása során . Ez végül azt
eredményezi, hogy a munkavállaló foglalkoztatási igényének felmerülését követően csak
hónapok múlva állhat rendelkezésre a külföldi munkaerő, miközben az elvégzendő munka
aktualitását veszti .

Úgy ítéljük meg, hogy ezt a gordiuszi csomót nem lehet másképpen átvágni, csak
törvénymódosítással . Célunk annak elérése, hogy lehetőség szerint az őszi, de legkésőbb a jövő
évi tavaszi mezőgazdasági idénymunkák idejére olyan jogi helyzet álljon elő, amely egyaránt
figyelembe veszi a munkavállalói, a munkáltatói, a mezőgazdasági és mindezekeken keresztül a
nemzetgazdasági érdekeket .
Az indítvány vezérfonala a hazai alkalmi munkavállalók minél egyszerűbb foglakoztatásának
gyakorlati megvalósítását követi. Az e területen alkalmazott eljárás adaptációját kíséreljük meg a
külföldi szezonális mezőgazdasági munkavállalók vonatkozásában .

Dr.'Bagó Zoltán
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