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(Együtt kezelendő a T/18360/13. sz. egységes javaslattal) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló, T/18360/13. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18360/14. számú zárószavazás előtti módosító 
javaslatot. 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. §-ának a következő módosítását javasolja:  
 
 "3. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás 
benyújtására előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig, az államháztartás 
alrendszerei közötti elszámolás céljából, havi bontásban adatot szolgáltat a Munkaerőpiaci 
Alap részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak számáról. A Munkaerőpiaci Alap 
[negyedévente] a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére a kedvezménnyel érintett 
foglalkoztatottak után – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által szolgáltatott adatok 
alapján – személyenként és havonta számított 4800 forint összeget utal át, melynek forrása a 
„Járulékkedvezmény-visszatérítés” cím, „Normatív járulékkedvezmény-visszatérítés” alcím 
előirányzata.  
 
 (2) A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a társadalombiztosítási járulék, a 
tételes egészségügyi hozzájárulás, valamint munkaadói járulék megállapítására, 
megfizetésére, bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására [a vonatkozó 
törvényben] az Art.-ben meghatározottak szerint kerül sor. 
 
 

_____________________ 
T/18360zar.doc 

 



-  2  - 
 

 
 
 
 (3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az (1) bekezdésben meghatározott összeget a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a Munkaerőpiaci Alap[, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott forrás] kezelője részére visszatérítik. 
 
 (4) A legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására tekintettel 
igénybe vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás 
kedvezménnyel érintett időtartama alatt [negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 
12-éig – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy annak megfelelő 
tartalommal elektronikusan –] az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a 
kedvezménnyel érintett munkavállalónként, havi bontásban adatot szolgáltat az állami 
adóhatóságnak 
 
 a) a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem után a 
kedvezmény figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási és munkaadói járulék 
alapjáról és összegéről, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás számított összegéről,  
 
 b) a kedvezmény érvényesítése alapján ténylegesen befizetett társadalombiztosítási és 
munkaadói járulék alapjáról és összegéről, valamint 
 
 c) a részmunkaidős foglalkoztatásról [esetén a részmunkaidőnek a teljes 
munkaidőhöz viszonyított arányáról]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18360/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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