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A fiatalok munkavállalásának elősegítését célzó egyes törvények módosításáró l

1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997 . évi LXXX. törvény 5. § (1} bekezdésének b) pontj a
helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(1) E törvény alapján biztosított]

„b) a szövetkezet tagja — ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás
keretében, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkez ő hallgató tagját —, ha a
szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogvíszon y
keretében személyesen közreműködik,”

2. §

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CLVI. törvény 455 . § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(3) Nem eredményez adófizetési kötelezettséget]

„b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rendszer ű oktatás keretében nappali tagozatos
hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogviszony. ”

3. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti .



Indokolá s

Általános indokolás

A nappali tagozatos, de passzív félévben lévő diákok diákmunka keretei közt történő
foglalkoztatására az egyes vonatkozó törvényi szabályozások eltér ő feltételeket határoznak
meg, ellentmondásokat tartalmaznak .

Miközben a munkaügyi jogszabályok szerint egyértelműen diákmunkás jogviszonynak
tekinthető az ilyen passzív féléves diákok foglalkoztatása, addig a társadalombiztosítási
járulékról és a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényi helyek szerint passzív félévbe n
nem érvényesek rájuk a diákmunkára jellemz ő feltételek .

Ez azonban indokolatlanul megnehezíti a munkavállalást a fiatalok számára az ilye n
élethelyzetben. A döntően még sem szakmával, sem szakmai gyakorlattal nem rendelkez ő
fiatalok, akik a passzív félév korlátozott időtartama miatt ráadásul csak határozott időre, pár
hónapra keresnek állást, ezekkel a korlátokkal gyakorlatilag esélytelenül indulnak a feln ő tt
munkaerőpiaci versenyen . Egyetlen reális lehetőségük az aktív féléves diákokkal azono s
feltételek melletti diákmunka végzése, amelyet azonban a jelenlegi, az aktív és passzí v
féléveseket adó- és járulékterhek tekintetében megkülönböztető , ellentmondásos jogszabályi
körülmények ellehetetlenítenek .

A mai nehéz gazdasági helyzetben sokak számára nagyon nehézzé vált a felsőoktatásban való
részvétel. Ilyen körülmények között fokozottan indokolttá vált a diákmunka végzésér e
vonatkozó szabályozásnak egyértelművé tételével annak megkönnyítése, hogy passzí v
félévben is a diákokra vonatkozó kedvezmények igénybevételével legyen végezhet ő a
diákmunka, annak érdekében, hogy több diák tudjon ily módon munkához jutni és ezze l
finanszírozni tudja tanulmányai költségeit .

Részletes indokolá s

Az 1-2. §-hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok érdekében szükséges a fenti ké t
törvény ezen rendelkezéseinek módosítása.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés . A módosítás deregulációs okokból a hatályba lépést követ ő
napon saját maga deregulációját irányozza elő .



országgyű lési képvisel ő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk A
fiatalok munkavállalásának el ősegítését célzó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2013 . január,R

Bertha Szilvia

	

Farkas Gergely
országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

	

Jobbik Magyarországért Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

