
T/12497/56. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági 
bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 

Önkormányzati  
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     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 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/12497/46. számú ajánlással!) 
 
 

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, 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/12497/44, 47-55. számú 
módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

T12497kieg.doc 
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 Az Ifjúsági bizottság a módosító indítványokról a 2004. december 6-ai ülésnapján 
foglal állást. 
 
 

I. 
 
 

1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva saját T/12497/43. számú módosító 
javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 3. pontja) - 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/12497/49. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

2. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál és Fogarasiné Deák Valéria képviselők - kapcsolódva Farkas Imre képviselő a 
T/12497/36. számú módosító javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 2. pontja) - a 
törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolják:  
 

„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” 
 

Megjegyzés: A T/12497/49. és a T/12497/52. kapcsolódó módosító javaslat azonos a T/12497/36. sz. 
módosító javaslattal. Lásd. a T/12497/46. sz. ajánlás 2. pontja. Az Alkotmány- és igazságügyi 
bizottság 1994.szeptember 29-i álláspontja szerint azok a kapcsolódó módosító javaslatok, 
amelyek szó szerint megegyeznek az alap módosító javaslattal, nem tekinthetők kapcsolódó 
módosító javaslatnak. Ezért ezekről az indítványokról az Országgyűlés plenáris ülésén nem 
kell szavazni. 
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Indokolás: Lásd a T/12497/52. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
 
 

3. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 

/(1) E törvény hatálya kiterjed/ 
 

„a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) hatálya alá tartozó munkaadóra,” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/53/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva saját T/12497/42. számú módosító 
javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 8. pontja) - 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 munkanélküli személy;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/48. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

5. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 3. §-át a következő (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaadót a foglalkoztatás időtartamára 
a kedvezmény arányosan illeti meg, feltéve, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a 
pályakezdő fiatalnak felróható okból az (1) bekezdésben meghatározott idő letelte előtt szűnik 
meg vagy kerül megszüntetésre.

 
[(2)] (3) A kedvezmény - a 6. § (3) bekezdésében foglalt korlátozással - újból 

igényelhető, feltéve, hogy a pályakezdő fiatal államilag elismert végzettséget, szakképesítést 
szerez, és a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítésére e végzettség, illetőleg 
szakképesítés megszerzését követő egy éven belül kerül sor. 

 
[(3)] (4) Amennyiben a pályakezdő fiatal szakképzettséggel rendelkezik, a kedvezmény 

az (1)-[(2)] (3) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően akkor illeti meg a 
munkaadót, ha a pályakezdő foglalkoztatására olyan munkakörben kerül sor, amely 
betöltésének feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése előtt megszerzett 
szakképzettség." 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/55/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 4. §-át a következő (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik):  

 
„(2) az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltaktól eltérően a munkaadót a 

foglalkoztatás időtartamára a kedvezmény arányosan illeti meg, feltéve, hogy foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony a munkaerőpiactól tartósan távollévő személynek felróható okból az 
(1)bekezdés c) pontjában meghatározott idő letelte előtt szűnik meg vagy kerül megszüntetésre.

 
[(2)] (3) A kedvezmény az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállása esetén - a 6. § (3) bekezdésében foglalt korlátozással - annyi alkalommal vehető 
igénybe, ahány esetben a gyes, gyed, gyet és az ápolási díj a munkaerőpiactól tartósan távollévő 
személyt különböző személyekre tekintettel megillette." 
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Indokolás: Lásd a T/12497/55/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(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 (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározottak alapján számított összege, legfeljebb havi 90 000 forint bruttó kereset 
figyelembevételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/54/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8. Béki Gabriella és dr. Kóródi Mária képviselők - kapcsolódva Balsay István  
képviselő a T/12497/17. számú módosító javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 26. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

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

Indokolás: Lásd a T/12497/44. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. nem 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. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 6. §-át a következő (3-(4) 
bekezdésekkel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
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„(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kedvezmény a munkaadót a 

foglalkoztatás utolsó napjáig illeti meg, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kilenc hónap 
foglalkoztatást megelőzően a munkaerőpiactól tartósan távollévőnek felróható okból szűnt meg. 
E rendelkezés alkalmazása szempontjából felróható oknak kell tekinteni, ha foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

 
a) munkáltatói rendkívüli felmondással, illetve fegyelmi büntetéssel, 
 
b) a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy képességeivel vagy a foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok, illetve alkalmatlanság miatt 
munkáltatói rendes felmondással, felmentéssel, 

 
c) próbaidő kikötése esetén a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy részéről 

azonnali hatállyal, 
 
d) a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy részéről történő rendes felmondással, 

lemondással, 
 
e) a munkaerőpiactól távollévő személy részéről jogellenesen, 
 
f)a munkaerőpiactól távollévő személy jogellenes rendkívüli felmondásával, illetve 

rendkívüli lemondásával  
 
kerül megszüntetésre, vagy 
 
g) a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy halála miatt szűnik meg feltéve, hogy a 

halál bekövetkezése miatt a munkaadó kártérítési felelőssége nem áll fenn. 
 
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén a munkaadó a kedvezményre vonatkozó igényét 

a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetését követő hónapban érvényesítheti. Ha a 
bíróság utóbb jogerősen megállapítja, hogy 

 
a) a munkaadó a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, vagy 
 
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkaerőpiactól tartósan távollévő 

személy részéről történő megszüntetése jogszerű volt, vagy 
 
c) a munkaerőpiactól tartósan távollévő személy halála tekintetében a munkaadó 

kártérítési felelőssége fennáll, 
 
a munkaadó a korábban érvényesített kedvezményt a (6) bekezdésben foglaltak szerint 

fizeti meg az adóhatóságnak.
 
 
[(3)] (5) 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 
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ismételten igénybe. Az igénybevétel időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a 
munkaadó a kedvezmény iránti kérelmét az adóhatósághoz benyújtotta. 

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

igényjogosultság megszűnését követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg." 
 
 
[(5)] (7) A kedvezmény igénylésével, ellenőrzésével, kiutalásával, átvezetésével 

kapcsolatos kérdésekben - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az Art. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/55/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10. Kuzma László és dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva Kuzma László és 
Stolár Mihály  képviselők a T/12497/27. számú módosító javaslatához (a T/12497/46. sz. 
ajánlás 32. pontja) - 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 munkavállalónak felróható okból kilenc hónap letelte előtt szűnik 
meg, a kedvezmény a munkaadót  addig a napig megilleti, ameddig a munkavállalót 
foglalkoztatta.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/47. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

11. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 8. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 



 8

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

Indokolás: Lásd a T/12497/53/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

12. Béki Gabirella képviselő - kapcsolódva saját T/12497/11. számú módosító 
javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 36. pontja) - 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] munkaadót terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási 
járuléknak, [valamint] munkaadói járuléknak, [továbbá a munkaadót terhelő] valamint 
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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/50. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

13. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál és Fogarasiné Deák Valéria képviselők - kapcsolódva 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 
T/12497/35. számú módosító javaslatához (a T/12497/46. sz. ajánlás 38. pontja) - a 
törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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„(1) Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony [létesíthető] az 1. § [(1)](2) bekezdés 7. 
pontjában [szereplő] meghatározott foglalkoztatónál [pályakezdővel] ösztöndíjas 
foglalkoztatottal létesít[ett]hető [foglalkoztatásra].” 

 
Indokolás: Lásd a T/12497/51. sz. kapcsolódó 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 Foglalkoztatási biz., az Emberi 
jogi biz., az Önkormányzati biz., az Oktatási biz. ülésén 
egyetért, a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet  

 
 
 

14. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(3) A [társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 
Tbj.)] Tbj. 4. §-a k) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/12497/54/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

II. 
 
 

Az Emberi Jogi bizottság utólagos állásfoglalása a T/12497/46. sz. ajánlás pontjainak 
sorrendjében. 

 
Ajánláspont: Módosító 

száma: 
Bizottság 

állásfoglalása: 
Előterjesztő 

állásfoglalása: 
44. T/12497/45. nem támogatja nem ért egyet 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. december 2. 
 
 
 
 

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 

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

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

bizottság elnök 
 

 


