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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . §-ában az Szt . 35 . §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„35 . § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították – a 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – az állami foglalkoztatás i
szervnél kéri az álláskeres őként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedés e
érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illet ő leg
közfoglalkoztatásban vesz részt .

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás ,
illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, h a

a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel
alacsonyabb szint ű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött
munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt . 25 . § (2) bekezdése b) pontjának megfelel ,
továbbá

b) a munka
ba) teljes munkaid őben történő foglalkoztatás esetén az Flt . 25 . §-a (2) bekezdése d)

pontjának megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelez ő legkisebb munkabér
összegét, vagy

bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a
munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25 . §-a (2)
bekezdésének d) pontjában meghatározott id őtartam felét nem haladja meg, és a várható havi
kereset legalább a mindenkori kötelez ő legkisebb munkabér összegének időarányos részét
eléri .

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közfoglalkoztatásban keres őképtelenségére
hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára
külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet .
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(4) Ha az (1) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultsága
megállapításának időpontjában a 35 . életévét nem töltötte be, és általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezik — az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel — olyan képzésben ves z
részt, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhe z
szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésér e
irányul .

(5) A (4) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultsá g
megállapításától a képzésbe történ ő bekapcsolódásáig terjedő idő tartamra — amennyiben ez az
idő tartam a 30 napot meghaladja — közfoglalkoztatásban vesz részt .

(6) Ha a (4) bekezdés szerinti személy a képzésben annak időtartama alatt neki felróható
okból nem vesz részt, illetve azt a képzettség megszerzése el őtt megszakítja, a képzés i
támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve a már folyósításra került támogatás összegé t
köteles visszafizetni ."

Indokolá s

Várhatóan sokan fognak esti oktatás keretében tanfolyamot elkezdeni annak reményében ,
hogy az aktív korúak ellátására jogosultságot szerezzenek, anélkül, hogy az iskolát valóban e l
is végeznék .
Így az az eredeti jogalkotói szándék kerül veszélybe, hogy az általános iskolai végzettségge l
sem rendelkezők száma radikálisan csökkenjen .

Budapest, 2008 . november 24 .
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