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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
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Érkezett : 2005 DEC 0 6.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz -
a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a TI] 77001856. számú módosító javaslathoz kapcsolódva

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslatot a következő új 110. §-sal javaslom kiegészíteni:

110•§

Kapcsolódó módosító javaslat!

2006 . július 1 . napfával a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíira
jo,Qosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997 . évi LXXX . törvény 27 .§-a
(1) bekezdése második mondatának az „érvényes minimálbér" szövetrésze helyébe az
„érvényes, a legalább középfokú iskolai vézzettsézet, illetve középfokú szakképesítést
iizénylő munkakört betöltő munkavállalókra irányadó garantált bérminimum (a
továbbiakban : bérminimum)" szövegrész, harmadik mondatának „a minimálbér"
szövetrésze helyébe „a bérminimum" szövegrész lép, 28 . §-a (1) és (2) bekezdésében, 29 .
§-a (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében, 29/A.§-a (1) bekezdésében, 30. §-a (1) bekezdésében,
51 . §-a (2) bekezdésében, 52. §-a (4) bekezdésében a „minimálbér" szó helyébe a
„bérminimum" szó lép, 29 . §-a (1) bekezdésében a „minimálbérnek" szó helyébe a
„bérminimumnak" szó lép,29/A.§-a (3) bekezdése első mondatának a „(minimálbérnél)"
szövegrésze helyébe a ,(bérminimumnár)" szövegrész lép .
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Indokolás

2006. január 1-jétől bevezetésre kerül a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy
szakképzettséget igénylő munkakört ellátó munkavállalókra irányadó garantált
bérminimum, melynek mértéke szorosan összefügg az általános minimálbér
összegével .

Az egyéni és a társas vállalkozók esetében, tekintve, hogy munkavégzésük számos
esetben szakképzettséghez kötött, a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében
indokolt a járulékfizetés legkisebb, illetőleg egyes esetben (p1 . eva adózó egyéni
vállalkozó járulékfizetésének) tényleges alapját a korábban előírt minimálbér helyett a
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igénylő
munkakört betöltő munkavállalók garantált bérminimumához kötni .
Ugyanakkor a minimálbérnél magasabb mértékű járulékalap (a bérminimum) utáni
járulékfizetésből következően e foglalkoztatottí kör a korábbinál magasabb összegű
társadalombiztosítási ellátásokra szerez jogosultságot .
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