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A Vállalkozásfejlesztési bizottság jelentése
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Kövér László úr,
az Orszá " és elnöke részére

Тisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága – az egyes házszabályi

rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) ООУ határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 32.

§ (2) bekezdése alapján vitához kapcsolódó bizottságként – а 2014. december 9-i

ülésén а 172141/6 . számú ЪejelentéséЬeп foglaltaknak megfelelően lefolytatta а
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló

törvényjavaslat részletes vitáját.

А bizottsága törvényjavaslat valamennyi rendelkezését megvizsgálva megállapította ,

hogy azok megfelelnek а HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

А bizottsága részletes vita során – а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján –

megtárgyalta а jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva

egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e а HHSZ. 42. §-ában foglalt követelménynek .

А bizottság – а HHSZ. 45. § (5) bekezdése alapján – nem nyújt be а részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatot, mert nem támogatta а képviselői módosító

javaslatokat, és nem fogalmazott meg módosítási javaslatot .

А bizottság а törvényjavaslat részletes vitáját 2014. december 9-6 lezárta.

Budapest, 2014. december 9.
Szatmáry Kristóf

alelnök
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а bizottság által megtárgyalt,
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141 .

számú törvényjavaslathoz benyújtott képviselői módosító javaslatokról

Az előterjesztő képviselője tárca álláspontot közölt.

28. Gúr Nándor, dr. Varga László és Kiss László képviselő а törvényjavaslat 165 .
§-ának а következő módosítását javasolja:

165. § А foglalkoztatás elősegítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV.
törvény 368. §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„36/13 . § (1) Az állami adóhatóság az ellátásra való jogosultság igazolása céljábó l
kérelemre igazolást ad ki az egyéni és társas vállalkozó, valamint аTbj . 56/A . §-a szerinti
járulékfizetés esetén а külföldi vállalkozás által foglalkoztat ott természetes személy részére а
munkaerő-piaci járulék alapjáról és аjárulék befizetéséről, megjelölve а járulékfizetési
kötelezettség alól mentes időszakokat is .

(2) А 30. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesülését az állami
foglalkoztatási szerv megkeresésére а nyugdijbiztosítási igazgatási szerv igazolja. Az igazolás
kiadásához а nyugdíjbiztosítási igazgatóság egyeztetési eljárást [nem] folytat le .”

Indokolás : Lásd а x/2141/30. számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot:

	

– а bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem értegyet

29. Gúr Nándor, dr. Varga László és Kiss László képviselő а törvényjavaslat 168. §
(1) és (3) Ьekezdésének az elhagyását javasolja :

168. § (1) [A foglalkoztatás el ősegítésérő l és а munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi
IV. tőrvény 57/A. § (2) bekezdés e) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek а jogszabályban meghatározo tt

feladataik ellátásával ősszefiiggésben а következő adatok nyilvántartására jogosultak:]

„e) az álláskeresési ellátás, а foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint а
munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásáho z
szükségese törvényben és más törvényben meghatározott adatok,”



(2)] А foglalkoztatás elősegítésérő l és а munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi N .
törvény 57/A. § (2) bekezdés 1) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik

ellátásával összefüggésben а következő adatok nyilvántartására jogosultak : ]

„1) az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítő i tevékenység
végzéséhez, valamint а munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételéhez а munkavállalással
kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre és а munkáltató
munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok,”

[(3) А foglalkoztatás elősegítésérő l és а munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

tőrvény 57/A. §-a а kővetkező (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Az е törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti
hozzáférési pontot működtető egészségügyért felel ős miniszter az uniós rendeletek
szerinti célból, az ahhoz szűkségen mé rtékben és ideig kezeli az elektronikus adatcseréve l
érintett, az (1) bekezdés szerinti szervek által e törvény szerint kezelt személyes és
kűlőnleges adatokat.”]

Indokolás : Lásd аT/2141/29. számú módositó javaslat indokolását .

Аmódosító javaslatot:

	

– а bizottság nem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

62. Gúr Nándor és Korózs Lajos képviselő а törvényjavaslat 311. §-ának а
következő módosítását javasolja:

311 . § А közfoglalkoztatásról, valamint közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb törvénye k
módosításáról szóló 2011 . évi CVI. törvény 2. §-a [a következő (3c) bekezdéssel egészül ki ]
helyébeа következő rendelkezés lép :

„[(3c) А közfoglalkoztatott mentesül а rendelkezésre állási és munkavégzés i
kötelezettségének teljesítése alól az F1t. szerinti munkaviszony – ide nem értve а
kőzfoglalkoztatási jogviszonyt – létesítése céljából történő állásinterjún való részvételhez
szükséges időtartamra. А közfoglalkoztatottat az igazolt távollét tartamára az állásidő
szabályai szerint illeti meg díjazás .] 2 . §А közfoglalkoztatási jogviszonyra azМ .
szabályait kell alkalmazni, ide értve azt is, hogyа közfoglalkoztatottat megillető munkabér
összege megegyezikа kötelező legkisebb munkabérrel,а lсsalább középfokú iskolai
végzettséget, szakképesítést i énvl ő munkakör betöltése esetén a gаrantált bérminimummal .”

Indokolás : Lásd аT/2141/49. számú módosító javaslat indokolását.

А módosító javaslatot :

	

– а bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem értegyet

Budapest, 2014. december 9 .
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