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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján „a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/10679 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . Javasoljuk a törvényjavaslat 29 . §-ának és az azt megelőző címnek az elhagyását :

[Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítás a

29. §

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. §-a (2) bekezdésének da)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/az érvényesség időtartama/

„da) amely alap- és középfokú végzettséggel rendelkez ő vagy végzettséggel nem
rendelkező pályakezdő fiatal START-kártyája esetén két év, a felsőfokú
végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyája esetén egy év, de legfeljebb a
kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, fels őfokú végzettséggel
rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő
időszak,”]
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2. Javasoljuk a törvényjavaslat 33 . §-ának és azt megelőző címnek az elhagyását :

[A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyerme k
gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szól ó
2004. évi CXXIII. törvény módosítása

33. §

(1) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követ ően munkát keresők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szól ó
2004. évi CXXIII . törvény (a továbbiakban : Pftv.) 4/A. §-a (1) bekezdésének a)-b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A pályakezdőfiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti
meg a következők szerint:/

„a) alap- és középfokú végzettséggel rendelkez ő vagy végzettséggel nem
rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a társadalombiztosítá s
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatáso k
fedezetér ől szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 19. §-ának (1 )
bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék összege helyett a
foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tíz százalékának, második évében
húsz százalékának megfelelő , továbbá

b) felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a Tbj . 19. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék összege helyett a
foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér tíz százalékának, az t
követő három hónapjában húsz százalékának megfelel ő fizetési kötelezettség .”

(2) A Pftv. 4/A. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép :

„(2) A munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt az alap- é s
középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező
pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (a
továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal
esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelel ő járulékalap után
érvényesítheti.”

(3) A munkaadó által az (1) bekezdés alapján befizetett összeget az állam i
adóhatóság a Tbj .-ben meghatározott járulékmértékek arányában utalja át a
Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítás i
Alap javára."
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(3) A Pftv. S. §-a (3) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó a
kedvezményes foglalkoztatás"]

INDOKOLÁS

Lásd: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 2009. október 19-ei ülésének
jegyzőkönyvének vonatkozó részét .
Budapest, 2009 . október 19 .

Gúr Nándor
a bizottság elnöke


	page 1
	page 2
	page 3

