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Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
Ifjúsági és sport 
bizottságának 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 
 

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

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló T/16396. 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 –, az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), az Ifjúsági és sport bizottsága (a 
továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően 
munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló, T/16396. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16396/3-11., 15-22. számú módosító 
javaslatokat. 

 
Az Önkormányzati bizottság megállapította, hogy nem érkezett a feladatkörébe tartozó 

módosító indítvány. 
 

T/16396res.doc 



 2

 
 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. Sági József képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja: 
 

„a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
módosításáról” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 20. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/11/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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2. Dr. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a pályakezdő fiatalok, az 
ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag 
ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. §-
a (2) bekezdés 2. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Pftv.) 1. §-a (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/  

 
 „2. pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 

harmincadik életévét – be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltételekkel [és érvényes START-kártyával] rendelkező személy;”  
 

Indokolás: Lásd a T/16396/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

3. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Pftv. 3. § (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § A Pftv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(3) A (2) bekezdés c) pontjában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben 

történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a 
hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony 
megszűnése után létesített idényjellegű foglalkoztatásra kötött jogviszonyt..” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Sági József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Pftv. 4. §-át követően 
kiegészített 1/A. Fejezet után  „A kedvezményre vonatkozó részletes szabályok” címnek, 
valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai” 
alcímnek a következő módosítását javasolja: 
 

 
/4. § A Pftv. a 4. §-t követően I/A. Fejezettel és azt követően „A kedvezményre vonatkozó 

részletes szabályok” címmel, valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó 
kedvezmény szabályai” alcímmel, továbbá azt követően új 4/A. §-sal egészül ki:/  

 
„I/A. Fejezet  

 
A kedvezmény[re] igénybevételére vonatkozó részletes szabályok  

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének 
szabályai” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 8. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/5. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

5. Sági József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Pftv. új 4/A. § (1) bekezdés 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. § A Pftv. a 4. §-t követően I/A. Fejezettel és azt követően „A kedvezményre vonatkozó 
részletes szabályok” címmel, valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó 
kedvezmény szabályai” alcímmel, továbbá azt követően új 4/A. §-sal egészül ki:/  

 
 
 

/I/A. Fejezet  
A kedvezményre vonatkozó részletes szabályok  

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai/  
 
„4/A. § (1) Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulék[-]kedvezmény 

illeti meg a következők szerint:” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Dr. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Pftv. új 4/A. § (1) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/4. § A Pftv. a 4. §-t követően I/A. Fejezettel és azt követően „A kedvezményre vonatkozó 
részletes szabályok” címmel, valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó 
kedvezmény szabályai” alcímmel, továbbá azt követően új 4/A. §-sal egészül ki:/  

 
 

/I/A. Fejezet  
A kedvezményre vonatkozó részletes szabályok  

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai/  
 
/4/A. § (1) Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulék-kedvezmény illeti 

meg a következők szerint:/ 
 

„b) az Flt. 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott három százalékos munkaadói 
járulék és a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos 
társadalombiztosítási járulék együttes [összege helyett] összegének [a foglalkoztatás első 
évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának] 
megfelelő fizetési kötelezettség.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

7. Sági József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Pftv. új 4/A. § (3) és (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 
/4. § A Pftv. a 4. §-t követően I/A. Fejezettel és azt követően „A kedvezményre vonatkozó 

részletes szabályok” címmel, valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó 
kedvezmény szabályai” alcímmel, továbbá azt követően új 4/A. §-sal egészül ki:/  
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/I/A. Fejezet  
A kedvezményre vonatkozó részletes szabályok  

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai/  
 
„(3) A munkaadó által az (1) bekezdés b) pontja alapján befizetett összeget az állami 

adóhatóság a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék és a 
társadalombiztosítási járulék tényleges összegének egymáshoz viszonyított aránya alapján 
számolja el a Munkaerő-piaci Alap, a Nyugdíj-biztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási 
Alap javára.  

 
(4) Az (1) bekezdésben említett járulékkedvezmény figyelembevétele nélkül a 

munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, illetve társadalombiztosítási 
járulék együttes összege és a munkaadó által a járulékkedvezmény figyelembevételével 
megfizetett összeg közötti különbözetet a költségvetési törvényben meghatározott módon kell 
megtéríteni az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint a Munkaerőpiaci 
Alap számára. A 2005. évben a különbözet a Munkaerő-piaci Alapnak a Magyar Köztársaság 
2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 9. számú mellékletében 
„Járulékkedvezmény[ ]-visszatérítés” címen belül „Normatív járulékkedvezmény[ ]-
visszatérítés” alcímen meghatározott előirányzatából [kerül megtérítésre] kell megtéríteni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/4. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

8. Sági József képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Pftv. 5. §-át „A kedvezmény 
alapja, mértéke” alcímet megelőző címnek a következő módosítását javasolja:  
 

/5. § A Pftv. az 5. §-t megelőző „A kedvezmény alapja, mértéke” alcímet megelőzően a 
következő címmel egészül ki:/ 

„A [G]gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint 
az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás kedvezményének igénybevételére 

vonatkozó szabály[ai]ok”  

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

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

 
 
 

9. 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 7. §-ában a Pftv. 15. § (1) bekezdés 
felvezető szövegének, a) és e) pontjainak módosítását, továbbá f) ponttal történő kiegészítését 
javasolják: 
 

„7. § (1) A Pftv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép, valamint a bekezdés a következő e)-f) pont[tal]okkal egészül ki:  

 
[Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra]  
 
„a) megfelelően alkalmazni kell az Mt. Első része 3. §-ának (1)-(4) bekezdését, 4-12. §-

át, Harmadik részének 73. §-át, 75. §-[át]ának (1) bekezdését, 76. §-ának (3), valamint (7)-(8) 
bekezdését, 76/B. §-át, 76/C. §-ának (1)-(3) bekezdését, és 77-78/A. §-át, 80. §-át, 84/A. §-a (1) 
bekezdésének a) pontját, (2) bekezdését, 85-85/A. §-át, 97. §-át, 102[. §-ának (3) bekezdését, 
103]-104. §-át,_107. §-át, 108. §-ának (1) bekezdését, 110-115. §-át, 117. §-á[t]nak (1) 
bekezdését, 117/B. §-ának (1)-(2) [és (5)] bekezdését, 118. §-át, 118/A. §-ának (1) és (4)-(5) 
bekezdését, 119. §-ának (1)-[(6)] (2) bekezdését, (3) bekezdésének első mondatát és (4)-(5) 
bekezdését, valamint (8) bekezdését, 120-122. §-át, 123. §-ának (1) bekezdését, 124. §-ának 
(1)-(5) bekezdését, valamint (7) bekezdésének első és második mondatát, 124/A. §-ának (1)-(2) 
bekezdését, (3) bekezdésének első és második mondatát, valamint (4) bekezdését, 125. §-át, 
130. §-át, 131. §-ának (1) bekezdését és (2) bekezdésének a)-b) pontját, továbbá (3) bekezdését, 
132. §-ának (2)-(7) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (1)[-(2)] bekezdését, (3) bekezdésének 
első mondatát és b) pontját, valamint (4)-[(5)](6) bekezdését, 135-136. §-át, 138-139. §-át, 
140/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a rendes munkaidő nyilvántartására vonatkozó, 
valamint a  b)és c) pont[ját]ban foglalt szabályokat, 151. §-a (2) bekezdésének a)-f) pontját, 
153. §-át, 154. §-ának (1) bekezdését, 155. §-ának (1) és (3) bekezdését, 157. §-ának (1)-(2) 
bekezdését, 158-160. §-át, 161. §-ának (1)-(3) bekezdését, 162-163. §-át, 164. §-ának (1)-(2) és 
(4) bekezdését, 165/A. §-át, 166. §-át, 167. §-ának (1)-(3) bekezdését, 168-169. §-át, 172. §-át, 
173. §-ának (1) bekezdését, 174-187. §-át, valamint a X/A. fejezetében foglalt szabályokat,”  

„e) és az ösztöndíjas foglalkoztatottra a foglalkoztatóra kiterjedő hatályú kollektív 
szerződés hatálya nem terjed ki[.”], 

f) ahol az Mt. átlagkeresetet, továbbá távolléti díjat említ, azon ösztöndíjat kell érteni.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

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

 
 
 

10. Sági József képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Pftv. 15. § (1) bekezdés e) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/7. § (1) A Pftv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
valamint a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:/ 

 
[Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra]  
„  
„e) és az ösztöndíjasra [foglalkoztatottra a] foglalkoztatóra kiterjedő hatályú kollektív 

szerződés hatálya nem terjed ki.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/7/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

11. Sági József képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Pftv. 16. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/8. § A Pftv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„16. § Az ösztöndíjas [foglalkoztatott] foglalkoztatóját az ösztöndíjas START-

kártyájának érvényességi ideje alatt megilleti a 4/A. §-ban meghatározott kedvezmény.” 
 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/7/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Sági József képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Pftv. 17. § (2) bekezdés a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/9. § A Pftv. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
/(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy/  
 
„a) az APEH és a Munkaer-őpiaci Alap, a Nyugdíj-biztosítási Alap, valamint az 

Egészségbiztosítási Alap közötti elszámolás tartalmát és részletes szabályait,”  
 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/8. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

13. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„10. §  (1) E törvény [2005. október 1-jén] a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/19. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

14. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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„(2) Az e törvény hatálybalépésekor pályakezdőként vagy ösztöndíjas 

foglalkoztatottként történő foglalkoztatásra tekintettel igénybevett kedvezmény lejártát 
követően a pályakezdő, illetve az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártyára a korábbi, 
pályakezdőként, illetve ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásának 
megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. A pályakezdő és az ösztöndíjas 
foglalkoztatott START-kártya igénylése esetében a [2.] Pftv. 3. §-a (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott feltételt figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 18. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15. Sági József képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(3) Az e törvény hatálybalépésekor foglalkoztatott [P]pályakezdő fiatal[nak e törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő foglalkoztatására] esetén a kilenc hónapos 
foglalkoztatásra [megvalósulásáig] való áttérésig, de legkésőbb 2006. július 1-jéig a 
foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti 
kedvezmény érvényesíthető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

16. Sisák Imre képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(3) Pályakezdő fiatalnak e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő 
foglalkoztatására a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulás[áig, de legkésőbb 2006. július 
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1-jéig] időszakén belül a törvény hatálybalépését követő hónap végéig a foglalkoztatás 
megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni, [azzal, hogy a három 
hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára] ezt követően az e törvény 
szerinti kedvezmény érvényesíthető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

17. Sági József képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdés felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A 4/A. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a pályakezdő fiatal foglalkoztatás[ára 
tekintettel] után igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából a munkaadó 2005-ben e 
törvény szerint[,] a foglalkoztatás hónapját követő hó tizenötödik napjáig köteles az adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltatni” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

18. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) A Pftv. 4/A. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a pályakezdő fiatal foglalkoztatására 
tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából a munkaadó [2005-ben e 
törvény] a Pftv. szerint, a foglalkoztatás hónapját követő hó tizenötödik napjáig köteles az 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltatni  

 
a) a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény 

figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék alapjáról és összegéről,  
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b) a társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) járulékok alapjáról és 
összegéről,  

c) [e törvény] a Pftv. 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér 
alapján számított tizenöt, illetve huszonöt százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapjáról és 
összegéről. 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 14. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 10. § (5) bekezdésében az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény új 20/A. § d) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/10. § (5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény a következő új 20/A. §-sal egészül ki:/  

/20/A. § A külön törvényben meghatározott feltételekkel rendelkező pályakezdő fiatal az 
adóazonosító jelről szóló adóigazolványhoz kiegészítő START-igazolványt (a továbbiakban: 
START-kártya) igényelhet, a 20. §-ban meghatározott eljárás szerint. A START-kártya a 
következő adatokat tartalmazza:/ 

 
„d) az érvényesség időtartama, amely a kiállítás keltétől számított [két] három év, de 

legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak, ha az [két] 
három évnél rövidebb.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20. Sági József képviselő a törvényjavaslat 10. § (6) bekezdésében az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/10. § (6) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 7. §-a (1) 
bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/  

[7. § (1) Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást]  
 
„e) a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatalnak a pályakezdő fiatalok, az ötven 

év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének 3. és 4. pontjában 
meghatározott jogviszonyban történő foglalkoztatásának időtartama alatt.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 13. 
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