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Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/231 . számú törvényjavaslathoz a Ház-
szabály 94. §-ának (1) bekezdésében és 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

Javaslom a törvényjavaslat 109 . §-ának (2) bekezdésével módosított, az Art . 52. §-ának (7) bekez-
dése helyébe lépő rendelkezés első mondatának kiegészítését a következőkkel :

„(7) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(a továbbiakban: OU) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban : ONYF), a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban : F11), a megyei
(fővárosi) munkaügyi központok [igazgatási szervei], továbbá a menekültügyi hatóság részére az
adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapí-
tása, valamint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése, illetőlejz a munkaerő-piaci helyzet elemzé-
séhez szükséges statisztikai célra történő felhasználása érdekében szükséges, valamint az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és területi felügyelőségei (a továbbiakban :OMMF)
részére a munkaviszonnyal kapcsolatban a 16. ~ (4) bekezdésében meghatározott beielentési kötele-
zettség teljesítésével, és a munkanélküli ellátásra való jogosultság ellenőrzésével összefüggő ada-
tokról. Az OMMF az előbbiekben meghatározott ellenőrzési fogkörében az állami adóhatóságada-
taihoz elektronikus úton közvetlenül is hozzáférhet .

Indokolás :

Bizottsági módosító javaslat

2007. január 1 jétől megszűnik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 . évi IV . törvény 57/B-57/E . §-aiban szabályozott Egységes Munkaügyi Nyilvántartás
(EMMA), és az EMMA feladatait az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartás veszi át . A mun-
kaerő-piaci folyamatok figyelemmel kíséréséhez, továbbá az egyes támogatások megállapításához
elengedhetetlenül szükséges, hogy az adatokhoz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is hozzá-
férjen. A munkaügyi ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatokhoz hozzáférést kell biztosítani az
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervei részére
Budapest, 2006. június 26 .
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