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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94.§. (1) bekezdése és a 102 . §. (1) bekezdése alapján az adókról, járulékokról
és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló T/l1621 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 245 .§-át a következőképpen javasoljuk módosítani :

"245 .§ A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV .
törvény (a továbbiakban : Flt.) a 18/A. § után a következő 18/B . §-sal egészül ki :

„188. § (1) A foglalkoztató a huszonöt év alatti első ízben munkaviszonyt létesítő
személy, valamint a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj,
gyermekgondozási díj folyósításának megszűnésekor munkaviszonnyal nem rendelkező
személy továbbá az ötven év feletti, tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén a
foglalkoztatás kilenc havi időtartamára megfizetett társadalombiztosítási (egészségbiztosítási
és nyugdíjbiztosítási) járulék felét a (2) bekezdésben meghatározott együttes feltételek
fennállása esetén visszaigényelheti. A támogatás forrása a Munkaerőpiaci Alap .

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra akkor jogosult a foglalkoztató, ha az (1)
bekezdésben meghatározott személyeket a támogatás igénylését követő további kilenc
hónapig foglalkoztatja, a munkavállaló havi bruttó keresete a kilencvenezer forintot nem
haladja meg, és a munkaadó a támogatott munkavállaló alkalmazását megelőző hat hónapban
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével
összefüggő okból rendes felmondással nem szüntette meg .

[(3) Pályázati úton nyújtható támogatás a Munkaerőpiaci Alapból annak a
munkaadónak, aki ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatását
vállalja . Támogatásként a társadalombiztosítási (egészségbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási) járulék, valamint a munkaadói járuléknak megfelelő összeg részben
vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtartamra .]

[(4) ](3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénylésére az adózás rendjéről
szóló törvény költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni . A
támogatást az igényjogosultság megnyíltát követő hónap 20 . napjától az állami adóhatósághoz



benyújtott bevallásban lehet igényelni . A jogosulatlanná vált - korábban igénybe vett -
támogatást a foglalkoztató önadózással, az igényjogosultság megszűntét követő hónap 20 .
napjáig vallja be és fizeti meg .

[(5)] (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdésben meghatározott támogatás
eljárási és elszámolási rendjét, valamint az igénybevétel részletes feltételeit rendeletben
állapítsa meg."

Indokolás

A normativitást kell erősíteni .

Budapest, 2004 . október 7 .
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