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Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról, járulé-
kokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló T/11621 . számú törvényjavaslat, T/11621/170 .
számú módosító javaslatához kapcsolódva, a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

l . A törvényjavaslat 245 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„245. §

[ A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) a 18/A. § után a következő 188 . §-sal egészül ki :

„188. § (1) A foglalkoztató a huszonöt év alatti első ízben munkaviszonyt létesítő személy,
valamint a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, gyermekgondo-
zási díj folyósításának megszűnésekor munkaviszonnyal nem rendelkező személy foglalkozta-
tása esetén a foglalkoztatás kilenc havi időtartamára megfizetett társadalombiztosítási (egés-
zségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járulék felét a (2) bekezdésben meghatározott együttes
feltételek fennállása esetén visszaigényelheti . A támogatás forrása a Munkaerőpiaca Alap .

Kapcsolódó módosító iavaslat
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra akkor jogosult a foglalkoztató, ha az (1) bekezdésben
meghatározott személyeket a támogatás igénylését követő további kilenc hónapig foglalkoztat-
ja, a munkavállaló havi bruttó keresete a kilencvenezer forintot nem haladja meg, és a mun-
kaadó a támogatott munkavállaló alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakör-
ben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból rendes
felmondással nem szüntette meg .

(3) Pályázati úton nyújtható támogatás a Munkaerőpiaca Alapból annak a munkaadónak, aki
ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatását vállalja . Támogatásként a
társadalombiztosítási (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási) járulék, valamint a munka-
adói járuléknak megfelelő összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtar-
tamra.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénylésére az adózás rendjéről szóló tör-
vény 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) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdésben meghatározott támogatás eljárá-
si és elszámolási rendjét, valamint az igénybevétel részletes feltételeit rendeletben állapítsa
meg."]

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . éviIV .törvényi a
továbbiakbanFlt.)18/A.~-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járu-
léknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő összeg részben vagy
egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtartamra . Az átvállalt összeg mértéke 50 év feletti sze-
mély esetében nem lehet kevesebb az előzőekben meghatározott járulékok ésegészségügyi hozzájá-
rulás összegének 50 százalékánál."

(2) A 18/A.§-át követően a következő alcímmel és 188-18/C .~-okkal egészül ki :

,,Járulékkedvezmény egyes munkavállalói rétezekfoglalkoztatása esetén

18B .§(1) Kedvezmény illeti meg azt a munkaadót, aki olyan személy foglalkoztatását vállalja
munkaviszony keretében, legalább 9 hónap időtartamra, teljes munkaidőben va •y legalább napi
négy órát elérő részmunkaidőben, illetőleg -munkaidőkeret megállapítása esetén-heti húsz órát
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elérő munkaidőben aki

a) a 25 . életévét a munkaviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befelezését kö-
vetően első ízben létesít munkaviszonyt, vagy
b felsőfokú iskolai ve zettse • •el rendelkezik és 30 . életévét a munkaviszon létesítésekor me
nem töltötte be, vagy
c) a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint az
ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül létesít munkaviszonyt .

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pályakezdő esetén a kedvezményre való jogosult-
ság további feltétele, hogy a pályakezdő foglalkoztatására felsőfokú iskolai végzettséget igénylő
munkakörben kerüljön sor, továbbá a pályakezdő az általa ellátott munkakörhöz szükséges felsőfo-
kú iskolai végzettséget a munkayiszon)~ létesítését megelőzően legfeljebb egy évvel korábban sze-
rezte meg .

(3)A kedvezmény az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pályakezdő esetén-a 21JA. § (2)
bekezdésében foglalt korlátozással -újból igényelhető, feltéve, hogy a pályakezdő államilag, elis-
mert végzettséget, szakképesítést szerez, és a munkaviszony létesítésére e végzettség, illetőleg
szakképesítés megszerzését követő egy éven belül kerül sor .

(4) A kedvezmény az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy foglalkoztatása esetében - a
21/A .	2 bekezdésében fo lalt korlátozással-annyi alkalommal vehető igénybe, ahány esetben a

ermek ondozási dí'

	

ermeknevelési támo atás és az a olási dí'ermek ondozási se él
igénybevételére- különböző személyekre tekintettel -sor került .

18/C.~ (1) A 188 .& (1) bekezdésében meghatározott személyek foglalkoztatásához kapcsolódó
kedvezmény alapfa, a munkaadó által megfizetett társadalombiztosítási járuléknak a társadalom-
biztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szoláltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvén 19 -ának 1 bekezdésében me • határozottak ala an számított össze e
le fel'ebb havi 90 000 forint árulékalap figyelembe vételével .

(2) A kedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott alap kilenc hónapra számított össze-
gének 50 százaléka .

3 A munkaadó a kedvezmén re akkor válik 'o osulttá ha a18B 1) bekezdésében meghatáro-
zott személyt legalább kilenc hónapon keresztül megszakítás nélkül foglalkoztatta ."

2. A törvényjavaslat új 246 .§-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a törvényjavaslat további §-ainak
számozása értelemszerűen változik :

246 . §(1 z Flt . 20 .~ának (l~~~ez eh~l~be övetri-éző reldelkezéslé':) :

„(1) A 13/A. ~ (3) bekezdésében, a 14-18/A .&-ban,a 19/A.&-ban,valamint a 22 . ~-ban meghatá-
rozott támogatás_ a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből, a 198-19/C . §-okban megha-
tározott támogatások a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészéből nyújtha-
tók a 188-18/C . -okban meghatározott járulékkedvezmény anyagi fedezetét a Munkaerőpiaci
Alapon belül létrehozott járulékkedvezmény kiemelt költségvetési előirányzat biztosítja ."
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(2)AzFlt.20.§-ának(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter - aMATvéleményének meghallgatásával -
rendeletben határozza meg a14-18/A.§-ban, 19.§-ban,valamint a 198-19/C.&-banmeghatáro-
zott támogatások további feltételeit, odaítélésének, megszüntetésének és visszakövetelésének rész-
letes szabályait . A miniszter a45 .életévüket betöltött, valamint a roma származású személyek
munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztatásának elősegítése érdekében e törvényben fog-
laltaknál kedvezőbb szabályokat állapíthat meg . A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a
rendeletnek a14.§-banmeghatározott támogatásra vonatkozó szabályát az oktatási miniszter véle-
ményének figyelembevételével állapítja meg ."

(3) Az Flt . 21_§-a akövetkező alcímmel és21/A. alészül ki . :

„A 181E-18/C.§-banmeghatározott kedvezmény igénybevételének szabályai

21/A. ~ (1) A munkaadó a188-18/C. §-banmeghatározott kedvezmény iránti igényét az adózás
rendjéről szóló2003 .évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.) költségvetési támogatásokra vonat-
kozó szabályai alapján kilenc hónap megszakítás nélkül történő foglalkoztatást követően egy ösz-
szegben érvényesítheti .

(2) A kedvezmény azonos munkaadó és a 188 .§ (1) bekezdésében meghatározott személy között
ismételten létesített munkaviszony esetén -amennyiben a munkaadó a kedvezményt a munkaválla-
lónak a 188 .&-banmeghatározott foglalkoztatására tekintettel korábban igénybe vette - három év
elteltével vehető ismételten igénybe. Az i énybevétel időpontjának azt az időpontot kell tekinteni,
amikor a munkaadó a kedvezmény iránti kérelmét az adóhatósághoz benyújtotta .

(3) A jogosulatlanul érvényesített kedvezményt a munkaadó önadózással, az igényjogosultság meg-
szűnését követő hónap20 .napjáig vallja be és fizeti meg .

(4)A kedvezmén y igénylésével, ellenőrzésével, kiutalásával, átvezetésével kapcsolatos kérdések-
ben-ha e törvény eltérően nem rendelkezik- az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni .

(5)A kedvezmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem érinti . Az igénybevett kedvezmény
összegét-az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban : APEH) által havonta összesí-
tett kimutatás alapján-a Munkaerőpiaca Alap havonta megtéríti .

(6) Az adóellenőrzés során megállapított jogszerűtlen igénylés jogkövetkezményeként beszedett,
valamint a munkaadó által 'o osulatlanul igénybevett kedvezménynek önadózással történt bevallá-
sával egyidejűleg esedékes járulék a Munkaerőpiaca Alapot illeti meg .

7 Felhatalmazást ka a Kormán

	

a 188-18/C -okban me határozott 'árulékkedvezmén
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eljárási és elszámolási rendjét, valamint az igénybevétel részletes feltételeit rendeletben állapítsa
meg."

(4) AzFlt.39.§-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

_(9)Az elkülönített alaprészeket, valamint a 188-18/C .§-okbanme határozott 'árulékkedvez-
mény anyagi fedezetét az éves költségvetési törvény kiemelt előirányzatokként tartalmazza . A mű-
ködési alaprészen belül külön előirányzatot képez a Munkaerőpiaca Alapot kezelő szervezet, a
Fo_lalkoztatási Hivatal és a me •yei (fővárosi) munkaügyi központok költségvetési előirányzata,
továbbá a fejlesztési előirányzat ."

Indokolás

Néhány éve tapasztalt jelenség, hogy egyes munkaerő-piaci csoportok, rétegek számára nem a
munkatapasztalat hiánya okoz nehézséget az elhelyezkedésben, hanem a munka világából való tar-
tós kiesés . Ide tartozik általában a nőknek a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli
szabadság leteltét, illetve a hozzátartozó ápolása címén igénybe vett ápolási díj megszűnését köve-
tően a munkaerőpiacra visszatérni szándékozók nagy része . Gyakran akkor is nehezen találnak
munkát, ha képzettségük keresett, vagy az adott térségben munkaerőhiány is tapasztalható . Ezen
csoportokhoz tartozók munkaerő-piaci belépését, visszatérését szintén indokolt támogatni .

A pályakezdő fiatalok, valamint a gyermekgondozásról és hozzátartozó ápolását követően a munka-
erő-piacra visszatérők foglalkoztatásának támogatását - számos, évek óta bevált, célzott, de csak
regisztrált munkanélküliek számára nyújtható munkaerő-piaci eszköz mellett - új programok, jogi
lehetőségek is szolgálják : a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatásának támogatása, a
gyermekgondozási szabadságon lévők egészségügyi hozzájárulásának elengedése .
A munkaerő-piacon való maradás, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, a
foglalkoztatás bővítése, valamint a munkaerő-piacra való belépés megkönnyítése érdekében új típu-
sú foglalkoztatáspolitikai eszközöket, támogatási formákat indokolt bevezetni . A javaslat elsősor-
ban a pályakezdő fiatalok, másrészt a különböző szociális ellátások folyósításának megszűnését kö-
vetően a munkaerőpiacról kiszoruló egyes csoportok (mint pl . a gyes-ről, gyed-ről a munka világá-
ba visszatérni kívánó munkavállalók, továbbá ápolási díjban részesülők) munkaerő-piaci helyzeté-
nek megkönnyítését célozza . A javaslat által tartalmazott szabályozás elősegíti azt is, hogy fokoza-
tosan csökkenjenek a közterhek, ezen belül a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékterhek .

A munkaadók számára normatív jellegű kedvezményeket indokolt biztosítani a jelenleg hatályos
járulékfizetési szabályokhoz képest, továbbá bővíteni kell a munkatapasztalat szerzés lehetőségeit .
A Javaslat nem a munkavállalók támogatására irányul közvetlenül, hanem a munkaadókat kívánja
ösztönözni azáltal, hogy a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, va-
lamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX. törvény 19 . §-ában foglalt munkaadói
járulékfizetési kötelezettséghez képest kedvezményes mértékű járulékfizetési kötelezettséget állapít
meg a munkaadók számára a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő csoporthoz
tartozó személyek foglalkoztatásának esetére . A javaslat arra irányul, hogy lehetőség szerint a mun-
kaadók tartós foglalkoztatásra törekedjenek, ezért a járulékkedvezmény alapvető feltétele az, hogy a
foglalkoztatás időtartama legalább kilenc hónapos időtartamot elérjen.

Ezért javaslat olyan szabályozást tartalmaz, hogy a pályakezdőket, a gyermekgondozási szabadsá-



guk, hozzátartozójuk ápolásának befejezése után a munkaerő-piacra visszatérni kívánó személyeket
foglalkoztató munkaadók 50 százalékkal kevesebb járulékot fizessenek akkor is, ha a foglalkozta-
tást megelőzően nem voltak regisztrált munkanélküliek .

Budapest, 2004 . október 25 .

(Simon Gábo

országgyűlési képviselő

MSZP

- 6 -

(Gúr ándor)

országgyűlési képviselő
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(Juhős é Lévai Katalin)
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(Rózsa Endre)
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