
T/12497/46. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági 
bizottságának 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 
 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

Önkormányzati  
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a 
gyermek gondozását, illetve  a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

szóló T/12497. sz. törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, Ifjúsági és 
sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Oktatási és tudományos bizottsága (a 
továbbiakban: Oktatási bizottság), valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta a pályakezdő 
fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve  a 
családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló, T/12497. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/12497/3., 10-43, 45. számú módosító javaslatokat. 
 
 

T12497res.doc 
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Kuzma László és Pósán László képviselők a T/12497/26/9/1. számú módosító 

javaslatukat v i s s z a v o n t á k, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza.  
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Balsay István képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2004. évi ….törvény 
 

a pályakezdő fiatalok, a[z ötven] negyvenöt év feletti munkavállalók, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2004. évi ….törvény 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti [munkavállalók] munkanélküliek, valamint a  
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/36. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. és a Gazdasági 
biz., ülésén nem ért egyet, 
az Önkormányzati biz. ülésén egyetért

 
 
 

3. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2004. évi ….törvény 
 

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti [munkavállalók] tartósan munkanélküliek,  
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat preambulumának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű [egyes] társadalmi csoportok és a 
munkaerő-piactól tartósan távollévők foglalkoztatására, munkaerő-piaci versenyképességük 
kiegyenlítésére, a [munkáltatóknak ezen csoportok] foglalkoztatás[ára]ukra való 
hajlandóság[a] növelése, továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-
szerzésének megkönnyítésére[,] és az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése 
[érdekében] az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Balsay István képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a 
munkaerő-piactól tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük 
[kiegyenlítése] javítása, a munkáltatóknak ezen csoportok foglalkoztatására való hajlandósága 
növelése, továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének 
megkönnyítése, az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése érdekében az 
Országgyűlés a következő törvényt alkotja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének 
a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) E törvény hatálya kiterjed/ 
 
„a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény hatálya alá tartozó munkaadóra, 
 
b) a (2) bekezdésének 1. pontjában meghatározott munkaerő[-]piactól tartósan távollévő 

személyre, 
 
c) a kedvezmény érvényesítése során eljáró hatóságra, 
 
d) az ösztöndíjas foglalkoztatottra, valamint az őt foglalkoztatóra.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás  7., 12., 15., 33., 40., 48. számú pontjaiban 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/1 . sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági, Önkormányzati, 
Emberi jog és Foglalkoztatási biz. ülésén egyetért, az Oktatási biz. 
ülésén nem ért egyet,

 
 
 

7. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés 1. 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 
„1. munkaerő[-]piactól tartósan távollévő személy: 
a) a pályakezdő fiatal, 
b) a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes), a gyermekgondozási díj (a 

továbbiakban: gyed), a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban: gyet), valamint az ápolási 
díj folyósítása megszűnését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő személy;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés 1. pontját új c) 
ponttal javasolja: kiegészíteni  
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 
„1. munkaerő-piactól tartósan távollévő személy: 
a) a pályakezdő fiatal, 
b) a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes), a gyermekgondozási díj (a 

továbbiakban: gyed), a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban: gyet), valamint az ápolási 
díj folyósítása megszűnését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő személy; 

c) ötven év feletti tartósan munkanélküli személy;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/42. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés 2. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 
„2. pályakezdő fiatal: aki [25.] 26. életévét a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követően első ízben létesít 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
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- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál, Fogarasiné Deák Valéria, Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, Szabó Gyula és Bóth 
János képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés 2. pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 
„2. pályakezdő fiatal: aki 25. életévét a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követően [első ízben] létesít 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/34. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdését új 
6. ponttal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok 
számozása értelemszerűen változik): 
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 
„6. hat órát elérő részmunkaidő: a napi hat órát, illetve – munkaidőkeret megállapítása 

esetén a munkaidőkeret átlagában – a heti harminc órát elérő munkaidő;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/23/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés 6. 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 

/(2) E törvény alkalmazásában/ 
 

„6. ösztöndíjas foglalkoztatott: az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási 
jogviszony létesítésének időpontjában 

- a 30. életévét még nem töltötte be, és 
- akinek a diplomáj[a]át a jogviszony létesítését megelőző két éven belül [került 

kiadásra] adták ki, és 
- munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, 

szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony) nem áll; 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/3. sz. módosító javaslat” 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén egyetért, 
a  Foglalkoztatási, a Gazdasági és Oktatási biz. ülésén nem ért 
egyet

 
 
 

13. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat  2. § előtti címnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

„I. FEJEZET 
 

A PÁLYAKEZDŐ FIATALOK, ÖTVEN ÉV FELETTI MUNKANÉLKÜLIEK 
VALAMINT A GYERMEK GONDOZÁSÁT, ILLETVE A CSALÁDTAG  

ÁPOLÁSÁT KÖVETŐEN MUNKÁT KERESŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK 
KEDVEZMÉNYE” 
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Indokolás: Lásd a T/12497/37/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„Kedvezmény illeti meg a munkaadót a munkaerő-piactól tartósan távollévő[, e törvény 
1. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában meghatározott] személynek e törvény 3-4. §-a szerint 
történő foglalkoztatása esetén.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/37/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
 

„Kedvezmény illeti meg a munkaadót a munkaerő[-]piactól tartósan távollévő, e törvény 
1. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában meghatározott személynek e törvény 3-4. §-a szerint 
történő foglalkoztatása esetén.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
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- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat  3. § előtti címének 
a következő módosítását javasolja: 
 

„Pályakezdő fiatalok és ötven év feletti munkanélküliek foglalkoztatásának 
kedvezménye” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/37/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének 
a módosítását javasolják: 

 
„(1) A munkaadót akkor illeti meg kedvezmény a pályakezdő fiatal foglalkoztatása 

esetén, ha a foglalkoztatásra legalább kilenc hónapig az 1. § (2) bekezdésének 3. pontja szerinti 
jogviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi [négy] hat órát elérő részmunkaidőben 
kerül sor, és a munkaadó vállalja a pályakezdő fiatalnak legalább három hónap időtartamig és 
legalább azonos munkaidőben történő továbbfoglalkoztatását.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/23/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a módosítását 
javasolja: 

 
„(1) A munkaadót akkor illeti meg kedvezmény a pályakezdő fiatal foglalkoztatása 

esetén, ha a foglalkoztatásra legalább egy év kilenc hónapig az 1. § (2) bekezdésének 3. pontja 
szerinti jogviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben 
kerül sor, és a munkaadó vállalja a pályakezdő fiatalnak legalább három hónap időtartamig 
történő továbbfoglalkoztatását.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/21. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének 
a módosítását javasolják: 

 
„(1) A munkaadót akkor illeti meg kedvezmény a pályakezdő fiatal foglalkoztatása 

esetén, ha a foglalkoztatásra legalább kilenc hónapig az 1. § (2) bekezdésének 3. pontja szerinti 
jogviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben kerül 
sor, és a munkaadó vállalja a pályakezdő fiatalnak legalább három hónap időtartamig és legalább 
azonos munkaidőben történő továbbfoglalkoztatását.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/30. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének 
a módosítását javasolja: 
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„(1) A munkaadót akkor illeti meg kedvezmény [a pályakezdő fiatal foglalkoztatása 

esetén], ha a foglalkoztatásra legalább kilenc hónapig az 1. § (2) bekezdésének 3. pontja szerinti 
jogviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő részmunkaidőben kerül 
sor, és a munkaadó vállalja a [pályakezdő fiatalnak] legalább három hónap időtartamig történő 
továbbfoglalkoztatás[á]t.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/37/4. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) A munkaadót kedvezmény illeti meg az 1. § (2) bekezdés 1. pontjának b) 
alpontjában meghatározott, a munkaerő-piactól tartósan távollévő személy foglalkoztatása 
esetén, feltéve, hogy 

a) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, és 
 
b) a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítésére a gyes, gyed, gyet, továbbá 

ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kerül sor, 
 
c) a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy legalább egy év kilenc hónapon 

keresztül történő foglalkoztatására teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő 
részmunkaidőben kerül sor, valamint 

 
d) a munkaadó legalább három hónap időtartamig történő továbbfoglalkoztatást vállal.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A munkaadót kedvezmény illeti meg az 1. § (2) bekezdés 1. pontjának b) 
alpontjában meghatározott, a munkaerő-piactól tartósan távollévő személy foglalkoztatása 
esetén, feltéve, hogy/ 

 
„b) a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítésére a gyes, gyed, gyet, továbbá 

ápolási díj folyósításának megszűnését követő [egy éven belül] első alkalommal kerül sor,” 
 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/38. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

23. Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés d) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A munkaadót kedvezmény illeti meg az 1. § (2) bekezdés 1. pontjának b) 
alpontjában meghatározott, a munkaerő-piactól tartósan távollévő személy foglalkoztatása 
esetén, feltéve, hogy/ 

 
„d) a munkaadó legalább három hónap időtartamig és legalább azonos munkaidőben 

történő továbbfoglalkoztatást vállal.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24. Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 4. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„(2) Ha a munkaadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesülését 
követően a munkaerő-piactól tartósan távollévő személlyel határozatlan idejű foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt létesít, akkor ennek első hat hónapjára is jogosult a kedvezmény 
igénybevételére.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kedvezmény alapja: a munkaadó által az 1. § (2) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott személyek után megfizetett társadalombiztosítási járuléknak a 
társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak 
alapján számított összege, legfeljebb havi [90 000] 120 000 forint bruttó kereset 
figyelembevételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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26. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(2) A kedvezmény mértéke: a kedvezmény (1) bekezdésben meghatározott egy év 
kilenc hónapra számított összegének ötven százaléka.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„(1) A munkaadónak a kedvezményhez való joga [akkor] a foglalkoztatási jogviszony 
kezdetével nyílik meg[, ha a munkaerőpiactól tartósan távollévő személyt legalább kilenc 
hónapon keresztül megszakítás nélkül foglalkoztatta.] 

 
(2) A munkaadó a kedvezmény iránti igényét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (a továbbiakban: Art.) költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai alapján [kilenc 
hónap megszakítás nélkül történő foglalkoztatást követően egyösszegben] a kedvezmény 
arnyos részére háromhavonta érvényesítheti. 

 
(3) A kedvezmény azonos munkaadó és a munkaerő-piactól tartósan távollévő személy 

között újból létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén – amennyiben a munkaadó a 
kedvezményt korábban a munkavállalónak munkaerő-piactól tartósan távollévő személyként 
történő foglalkoztatására tekintettel igénybe vette – három év elteltével vehető ismételten 
igénybe. Az igénybevétel időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a munkaadó a 
kedvezmény iránti kérelmét az adóhatósághoz benyújtotta. 

 
(4) A jogosulatlanul érvényesített kedvezményt a munkaadó önadózással, az 

igényjogosultság megszűnését követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg. 
 
(5) Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony egy év kilenc hónapos időtartama – 

bármelyik fél hibájából – nem teljesül, a munkáltató köteles az addig érvényesített kedvezményt 
a (4) bekezdés szerint visszafizetni. 
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[(5)](6) A kedvezmény igénylésével, ellenőrzésével, kiutalásával, átvezetésével 
kapcsolatos kérdésekben – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az Art. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 6. § (1)-(2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„[(1) A munkaadónak a kedvezményhez való joga akkor nyílik meg, ha a 
munkaerőpiactól tartósan távollévő személyt legalább kilenc hónapon keresztül 
megszakítás nélkül foglalkoztatta.] 
 

[(2)](1) A munkaadó a kedvezmény iránti igényét az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai alapján 
kilenc hónap megszakítás nélkül történő foglalkoztatás[t] esetén minden harmadik hónapot 
követően [egyösszegben] az időarányos részt érvényesítheti.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29. Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) A munkaadó a kedvezmény iránti igényét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: Art.) költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai alapján kilenc 
hónap megszakítás nélkül történő foglalkoztatást követően egy_összegben érvényesítheti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„(3) A kedvezmény azonos munkaadó és a munkaerő-piactól tartósan távollévő személy 
között újból létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén – amennyiben a munkaadó a 
kedvezményt korábban a munkavállalónak munkaerő[-]piactól tartósan távollévő személyként 
történő foglalkoztatására tekintettel igénybe vette – három év elteltével vehető ismételten 
igénybe. Az igénybevétel időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a munkaadó a 
kedvezmény iránti kérelmét az adóhatósághoz benyújtotta.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31. Farkas Imre és Jauernik Kuzma László és Pósán László képviselők a 
törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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„(3) A kedvezmény [azonos] munkaadó és a munkaerő-piactól tartósan távollévő 
személy között újból létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony esetén – amennyiben a 
munkaadó a kedvezményt korábban a munkavállalónak munkaerő-piactól tartósan távollévő 
személyként történő foglalkoztatására tekintettel igénybe vette – [három] kettő év elteltével 
vehető ismételten igénybe. Az igénybevétel időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor 
a munkaadó a kedvezmény iránti kérelmét az adóhatósághoz benyújtotta.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/39. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32. Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 6. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(4) A jogosulatlanul érvényesített kedvezményt a munkaadó önadózással, az 
igényjogosultság megszűnését követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg. Ha a 
foglalkoztatás igazolhatóan a munkavállaló hibájából kilenc hónap letelte előtt szűnik meg, a 
kedvezmény a munkaadót a munkavállaló foglalkoztatásának utolsó napjáig megilleti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 7. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
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„(1) A kedvezmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem érinti. Az igénybevett 

kedvezmény összegét – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által 
havonta összesített kimutatás alapján – a Munkaerő-piaci Alap havonta utalja át az e célra nyitott 
számla javára. 
 

(2) Az adóellenőrzés során megállapított jogszerűtlen igénylés jogkövetkezményeként 
beszedett, valamint a munkaadó által jogosulatlanul igénybevett kedvezménynek önadózással 
történt bevallásával egyidejűleg esedékes járulék a Munkaerő-piaci Alapot illeti meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén egyetért, 
a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

34. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének, és az azt 
megelőző címnek a következő módosítását javasolja: 
 

„AZ [ÖTVEN] NEGYVENÖT ÉV FELETTI MUNKANÉLKÜLIEK 
FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA” 

 
8. §  

 
/A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Flt.) 18/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(1) Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint 
munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő 
összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb [egy] két évi időtartamra. Az átvállalt 
összeg [ötven] negyvenöt év feletti személy esetében nem lehet kevesebb a keresetet terhelő 
egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő 
egészségügyi hozzájárulás átvállalható legmagasabb mértéke összegének ötven százalékánál.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának, és az azt megelőző címnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

„AZ [ÖTVEN] NEGYVENÖT ÉV FELETTI MUNKANÉLKÜLIEK 
FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA” 

 
8. § 

 
„A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Flt.) 18/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint 
munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő 
összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtartamra. Az átvállalt összeg 
[ötven] negyvenöt év feletti személy esetében nem lehet kevesebb a keresetet terhelő egészség- 
és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi 
hozzájárulás átvállalható legmagasabb mértéke összegének ötven százalékánál.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/41. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) 18/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(1) Támogatásként a keresetet terhelő munkáltatói egészség- és nyugdíjbiztosítási, 
valamint munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak 
megfelelő összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtartamra. Az 
átvállalt összeg ötven év feletti személy esetében nem lehet kevesebb a keresetet terhelő 
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egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő 
egészségügyi hozzájárulás átvállalható legmagasabb mértéke összegének ötven százalékánál.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) 18/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(1) Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint 
munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő 
összeg részben vagy egészben átvállalható legfeljebb egy évi időtartamra. Az átvállalt összeg 
ötven év feletti személy esetében nem lehet kevesebb a keresetet terhelő egészség- és 
nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi 
hozzájárulás átvállalható legmagasabb mértéke [összegének ötven százalékánál] összegénél.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál, Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula és Bóth János képviselők a törvényjavaslat 9. § (1)-(2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
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„(1) Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesíthető az 1. § [(1)](2) bekezdés 7. 
pontjában szereplő foglalkoztatónál [pályakezdővel] ösztöndíjas foglalkoztatottal 
létesít[ett]hető [foglalkoztatásra]. 
 

(2) [Az] [ö]Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt [a pályakezdő] ösztöndíjas 
foglalkoztatottal a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc 
hónapig, legfeljebb egy évig terjedő határozott időre létesíthet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

39. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(2) Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt a pályakezdő a felsőfokú végzettség 
megszerzését követően egy alkalommal legalább egy év kilenc hónapig, legfeljebb [egy] két 
évig terjedő határozott időre létesíthet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 9. § (5) bekezdés e) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
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/(5) Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződésnek tartalmaznia kell: / 
 
„e) a munkatapasztalat[ ]-szerzés egyéni programját,” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/26/7. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

41. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„[(2) Az (1) bekezdés alapján az ösztöndíjas foglalkoztatott csak olyan feladatokat 
láthat el, amelyek a munkatapasztalat szerzést szolgálják, s amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak az egyéni programjában foglaltakhoz. Az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló 
munkakör ellátásával nem bízható meg. A Ktv. hatálya alá tartozó foglalkoztató által 
létesített ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében hatósági, igazgatási tevékenység 
nem látható el.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 12. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
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„A[z] foglalkoztatási ösztöndíj mértéke havonta – az Mt. 117/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a Kjt.-ben megállapított az F 
fizetési osztály 1 fizetési fokozat szerint mindenkori legkisebb kötelező munkabérnél.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43. Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 12. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„A[z] foglalkoztatási ösztöndíj mértéke havonta – az Mt. 117/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a mindenkori legkisebb kötelező 
munkabérnél.” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 45. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/26/8. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

44.Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 12. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„A[z] foglalkoztatási ösztöndíj mértéke havonta – az Mt. 117/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a mindenkori legkisebb kötelező 
munkabér[nél] 130 %-ánál.” 
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Indokolás: Lásd a T/12497/45. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45.Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 14. § (6) bekezdés d) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(6) Az igazolás tartalmazza:/ 
 
„d) a[z] foglalkoztatási ösztöndíjból jogerős határozat vagy jogszabály alapján 

levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, vagy azt, hogy az ösztöndíjat tartozás nem 
terheli;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/9/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

46. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál, Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula és Bóth János képviselők a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 

 
/(1) Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra/ 

 
„a) megfelelően alkalmazni kell az Mt. Első részének 3. § (1)-(4) bekezdését, 4-12. §-át, 

Harmadik részének 72. § (2) és (6) bekezdését, 73. §-át, 75. §-át, 76. § (3), valamint (7)-(8) 
bekezdését, 76/B-78/A §-át, 84/A. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdését, 85-85/A. §-át, 97. 
§-át, 102. § (3) bekezdését, 103-104. §-át, 107. §-át, 108. § (1) bekezdését, 110-115. §-át, 117. 
§-át,117/B. § (1) és (5) bekezdését, 118. §-át, 118/A § (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdésének a)-
c) pontját, (4)-(5) bekezdését, 119. § (1)-(6), valamint (8) bekezdését, 120-125. §-át, 131. § (1) 
bekezdését, (2) bekezdésének a)-c) pontját, továbbá (3) bekezdését, 132-133 §-át, 134. § (1)-
(2), valamint (4)-(5) bekezdését,” 
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Indokolás: Lásd a T/12497/33. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

47. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) Az ösztöndíjas foglalkoztatott foglalkoztatóját megilleti az 5. §-ban megállapított 
kedvezmény[, függetlenül az 1. § (2) bekezdésének 2. pontjában a pályakezdőre 
meghatározott életkor betöltésétől]. A kedvezményre való jogosultság szempontjából a 
foglalkoztatót nem terheli a 3. § (1) bekezdésében meghatározott továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/40. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48. Kuzma László és Pósán László képviselők a törvényjavaslat 17. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és 
munkaügyi miniszter, hogy az APEH és a Munkaerő-piaci Alap közötti elszámolás tartalmát és 
részletes szabályait együttes rendeletben megállapítsa.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/26/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja  
-  
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén egyetért, 
a Foglalkoztatási, a Gazdasági  és az Oktatási biz. ülésén nem ért 
egyet

 
 
 

49.Török Zsolt, Szitka Péter, dr. Tóth István, Érsek Zsolt, dr. Bakonyi Tibor, 
Tóbiás József és Urbán Árpád képviselők a törvényjavaslat 17. § (4), (6) és (8) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további pontok számozása értelemszerűen változik): 
 

„(4) A Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[5.§ (1) E törvény alapján biztosított] 
 
„a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt, európai parlamenti 

képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati 
jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, 
hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy, a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, 
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, [a fegyveres erők 
szerződéses állományú tagja,] a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet 
nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,” 
 
 

„(6) A Ktv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„72. § (1) A köztisztviselő besorolásánál (23. §) a munkaviszonyban, közszolgálati, 

közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi, 
hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött időt kell alapul venni azzal, hogy a 
munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó 
időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A [sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári 
szolgálat, a] 14 éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot 
teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát 
figyelembe kell venni.” 
 
 

„(8) A Kjt. 87/A. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a bekezdés a következő új d) ponttal egészül ki: 

 
[(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen 

túlmenően figyelembe kell venni:] 
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„[c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, 
valamint] 

 
[d)]c) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas 

foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. november 25. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sport 
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási és tudományos  

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  

bizottság elnök 
 
 


