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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezé s

hatékonyságának növelésével összefizgg ő módosításáról szóló T/12615 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 18 . §-a a következőképpen módosul :

„18 . §

[(1) A Kftv. 1 . §
a) (4a) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „miatt” szövegrész helyébe az „elkövetéséért” ,
b) (4c) bekezdésében az „adatot igényelhet” szövegrész helyébe az „adatot közvetlenül vehet át ”
szöveg lép .

(2)] Hatályát veszti a Kftv .
a) 1 . § (4a) — (4g)bekezdése [a) pont nyitó szövegrészében „vele szemben"], valamint
b) 2. § (5) bekezdés g) pontja [1 . § (4b) bekezdésében az „a (4a) bekezdés aa) pontjában meghatározot t
kizárási okról vagy annak hiányáról” ,
c) 1. § (4b) bekezdésében az „az általános szabálysértési hatóság, ”
szövegrész .

(3) Hatályát veszti a Kftv . 1. § (4a) bekezdés a) pont aa) alpontja] .”

INDOKOLÁ S

Az ombudsman civil szervezetek beadványai nyomán nyáron áttekintette a közfoglalkoztatási törvény 2013 .

szeptember 1-jétől hatályos módosítását . Ez tartalmazza azt, hogy három hónapra ki kell zárni a
közfoglalkoztatásból azt, akivel szemben a tanköteles gyermekének mulasztása miatt szabálysértési eljárás

van folyamatban, vagy e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, illetve ha a

lakókörnyezetét nem tartja rendben. A munkaügyi központ határozata alapján a közfoglalkoztatónak ekkor
mérlegelés nélkül, azonnali felmondással meg kell szüntetnie a közfoglalkoztatási jogviszonyt, és az érintet t

a kizárás három hónapjára a támogatástól is elesik . A mostani módosítás csak egy ponton tesz eleget az

ombudsman kifogásainak, amikor törli azt a rendelkezést, ami folyamatban lev ő szabálysértési ügyekben i s

elrendeli a közfoglalkoztatásból való kizárást . A további kizárási szabályok azonban benne maradnak a



törvényben, holott az ombudsmani vizsgálat világosan megállapította, hogy azokat Alaptörvényb e

ütközőnek tartja.

Az alapvető jogok biztosa indítványban úgy érvel, hogy a közfoglalkoztatás „kétarcú” jogintézmény ,

amelyben (elsősorban a jogviszony létrejöttekor) egyaránt megjelennek szociális, valamint munkajogi

elemek. A biztos szerint a munkavállalóknál eleve kiszolgáltatottabb helyzetben lév ő közfoglalkoztatottak

számára alapvető fontosságúak az egyenl ő bánásmódot szavatoló garanciális szabályok, így például a

munkaviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezések . Esetükben ezzel nem fér össze külön erkölcsi ,

„életvezetési” szabályok megállapítása . Az indítvány kiemeli, hogy a jogbiztonság követelményének sem

felelnek meg a kizárási szabályok : azok a munka törvénykönyvének rendszerét ől idegen, azzal nem

összeegyeztethető változást eredményeznek a közfoglalkoztatott hátrányára, és súlyos jogalkalmazás i

bizonytalansághoz vezetnek. Az ombudsman arra is rámutatott, hogy az automatikus döntéshozatallal
aránytalan mértékben korlátozzák az érintettek tisztességes eljáráshoz való jogát, illetve formálissá teszik é s

kiüresítik a jogorvoslati jog gyakorlását . E feltételek ellentétesek az egyenlő bánásmód követelményével is :

a munkaviszony azonnali felmondásának ügyében ésszerű indok nélkül, hátrányosan különböztetik meg a

közfoglalkoztatottakat más munkaviszonyban álló emberektő l. Az Alaptörvénnyel való összhang

megteremtése miatt javasoljuk a kizárásra vonatkozó szabály törlését .

Budapest, 2013 . október 15 .

Dr. Szél Bernadett
(LMP)
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