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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 39 . §-ában a Pmtv. 8 . §-a az alábbiak szerint változik :

„A Pmtv . a következő új 8. §-sal egészül ki :

„8. § (1) A munkaadót a (2) bekezdésben foglaltak szerinti további járulékkedvezmény
illeti meg, h a

a) az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező, a 6. (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott személy lakóhelye gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális ,
foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van,
és

b) az a) pontban meghatározott személy foglalkoztatásával az éves átlagos statisztika i
állományi létszámát emeli, továbbá a b ővített létszámot a (3) bekezdésben meghatározott
időtartam alatt megtartja, valamint

c) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási id őszak vége előtt a 6.
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy munkaviszonyát – működésével

összefüggő okból – rendes felmondással[, illetve közös megegyezéssel] nem szünteti meg ;
[továbbá önmaga ellen végelszámolási eljárás megindítását nem kezdeményezi,] é s
tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség megszegése a kedvezmény jogosulatlan
igénybevételének minősül .

(2) A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontbó l
legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, települések kiválasztásának szempontrendszerét a
törvény 2. számú melléklete tartalmazza .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó a
foglalkoztatás

a) első évének lejártát követően további két évig mentesül a



aa) Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék ,
valamint

ab) munkaadói járulék, tovább á
b) második évének lejártát követően további egy évig mentesül a tételes egészségügyi

hozzájárulás

megfizetése alól .

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény a munkaadót a START EXTRA
kártya érvényességi idejének lejártától függetlenül illeti meg.

[(5) E §-ban meghatározott kedvezmény és más, törvény alapján járó ,
foglalkoztatási célú kedvezmény ugyanazon személy után egyidejűleg nem vehető
igénybe.]

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékkedvezményre való jogosultságot ne m
érinti, ha a foglalkoztatás megkezdését követ ően a 6. (1) bekezdésében meghatározott
személy lakóhelye úgy változik meg, hogy nem felel meg az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feltételnek .

(7) E §-ban meghatározott kedvezmény érvényesítése esetén a 4. § (6)-(7)
bekezdésében, a 4/A. (4) bekezdésében, valamint az 5 . (2)-(7) bekezdésében foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a (2) bekezdésben meghatározott többle t
járulékkedvezmény fedezetét a Munkaer őpiaci Alap biztosítja . "

Indokolá s

Más gazdasági környezetben jogos szigorítás lehetne a „közös megegyezéses” munkaviszon y
megszüntetésével, illetve az önmaga elleni végelszámolási eljárással a kötelezettségek aló l
kibúvó munkáltató szankcionálása, az elkövetkező időszakban azonban minden munkával
töltött napnak jelentősége lesz. Ráadásul ez a szigorítás csak akkor eredményes, ha
valamennyi támogatási formánál következetesen alkalmazzák .

Nem indokolt, hogy a munkáltató ugyanazon személy után ne legyen jogosult töb b
kedvezmény igénybevételére, mert ez a rendelkezés is a foglakoztatás növekedését segíti el ő
olyan területeken, ahol a munkahelyteremtés létfontosságú .

Budapest, 2008 . november 24 .
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