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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a
Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Miért nem jogosultak az egyetemisták a csokra? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várom .

2016. január 13-án intéztünk kérdést Önhöz, hogy a felsőoktatási intézményben tanuló ,
biztosítási jogviszonnyal rendelkező hallgatók miért nem vehetik igénybe a családi
otthonteremtési kedvezményt .

Ön – rossz kormányzati szokás szerint a határidő utolsó napján, 28-án – azt a választ adta ,
hogy a felsőoktatási intézmény hallgatójának is lehetősége van tanulás mellett párhuzamosan
kereső tevékenység folytatására, és így pedig már jogosultságot szerezhet a csok
igénybevételére . Egy felsőoktatási intézményben tanuló diák akkor részesülhet a csokban, h a
munkaszerződés alapján dolgozik az iskolai évei alatt, s így legalább 180 napos folyamatos
tb-biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik.

Ez azonban a pályakezdők után a cégek által igénybe vehet ő adókedvezmény biztosításának
feltételeibe ütközik, hiszen a huszonöt év alatti munkavállalónak igazolnia kell a munkáltat ó
részére, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal
rendelkezik.

A fentiek alapján az egyetemisták csak abban az esetben tudják igénybe venni a csokot, é s
fognak később a diploma megszerzése után pályakezdőnek is minősülni, ha pontosan 18 0
napot dolgoznak, se többet, se kevesebbet . Így az egyetemistákat lényegében döntés elé állítj a
a kormány, miszerint vagy a csokot veszik igénybe ők (amennyiben munkaszerződés alapján
dolgoznak, vagy vállalkozással rendelkeznek), vagy inkább a diploma megszerzését követően



a pályakezdők után igénybe vehető adókedvezményt biztosítják a munkáltatónak (aminek
hiányában az elhelyezkedés nehezebb) .

Tisztelt Miniszter Úr! Mindezeket mérlegelve kívánnak-e módosítani a csok feltételein a
felsőoktatásban tanuló hallgatók érdekében?

Kérjük, válaszával ezúttal ne várja ki a rendelkezésére álló 15 napot, mivel a miel őbbi
módosítás több százezer fiatal és számos foglalkoztató érdeke is !

Budapest, 2016 . február 3 .
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