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Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

Költségvetési és pénzügyi 
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 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 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/16396/24. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, 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/16396/23, 25-29. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

A Foglalkoztatási bizottság T/16396/30. számon további módosító javaslatot nyújtott 
be. 

 
Az Emberi jogi és az Ifjúsági bizottság -  mint kijelölt bizottság – a 2005. június 20-i 

ülésén alakítja ki állásfoglalását. 
 
Az Önkormányzati bizottság megállapította, hogy nem érkezett feladatkörébe tartozó 

kapcsolódó módosító javaslat. 
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1. A Foglalkoztatási bizottság 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 alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt..” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/30. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

2. Dr. Dobó László képviselő - kapcsolódva saját T/16396/22. számú módosító 
javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 6. pontja) - 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 a foglalkoztatás első évében a bruttó 
munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési 
kötelezettség] alóli mentesség.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/29. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

3. Németh Erika és Donáth László  képviselők - kapcsolódva Sági József  képviselő 
T/16396/4.. számú módosító javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 7. pontja) - a 
törvényjavaslat 4. §-ában a Pftv. új 4/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják:  

 
/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) 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 különbözetet 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/16396/26. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Németh Erika és Donáth László képviselők - kapcsolódva Sági József képviselő 
T/16396/7. számú módosító javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 10. pontja) - a 
törvényjavaslat 7. §-ában a Pftv. 15. § (1) bekezdés e) pontjának a következő módosítását 
javasolják:  
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/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 ösztöndíjas foglalkoztatottra a [foglalkoztatóra] munkáltatóra kiterjedő 

hatályú kollektív szerződés hatálya nem terjed ki.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/27. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Németh Erika és Donáth László képviselők - kapcsolódva Sági József képviselő 
T/16396/7. számú módosító javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 11. pontja) - a 
törvényjavaslat 8. §-ában a Pftv. 16. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

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

START-kártyájának érvényességi ideje alatt megilleti a 4/A. §-ban meghatározott 
kedvezmény.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16396/25. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Béki Gabriella képviselő – kapcsolódva saját T/16396/16. számú módosító 
javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (2) és (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
„(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, 
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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.” 

 
„(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, 

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.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/23. sz. kapcsolódó módosító 

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

- 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, 
Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, Szabó 
Gyula és dr. Bóth János képviselők - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/16396/16. 
számú módosító javaslatához (a T/16396/24. sz. ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (2) 
és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(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.” 

 
„(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, 

b) a társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) járulékok alapjáról és 
összegéről, 
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c) [e törvény] a Pftv 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér 
alapján számított tizenöt százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapjáról és összegéről.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16396/28. sz. kapcsolódó módosító 

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

- 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 
 
 

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

elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 
 
 


