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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint 
Önkormányzati bizottsága megvitatta a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló, T/16297. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16297/2-4. és 7-19. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Az Önkormányzati bizottság 2005. június 7-i ülésén hozott döntése szerint nem 
érkezett feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
 
 

_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"2005. évi … törvény 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és [a munkanélküliek] az álláskeresők ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény módosításáról" 

 
T/16297/9/2. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16297/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és [a munkanélküliek] az álláskeresők 
ellátásáról szóló 1991. évi. IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ának (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:" 
 

T/16297/9/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi. IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi. 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "[(6) A keresetpótló juttatás összege a kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.] 
 
 (6) A keresetpótló juttatás összege 
 
 a) a b) pontban meghatározott kivétellel – a kötelező legkisebb munkabér 60 
százaléka, 
 
 b) az a) pontban meghatározott összeg kétszerese, ha a képzés időtartama a heti 25 órát 
eléri, és a képzésben részt vevő személy jövedelemmel nem rendelkezik, és háztartásában 
legalább három – egyedülálló, képzésben részt vevő személy esetében kettő – olyan személy 
van, akinek tartására köteles" 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Flt. 14. § (6) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi. 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
 "(6) A keresetpótló juttatás összege a képzési támogatás iránti kérelem benyújtásának 
időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Csáky András, valamint Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 5. §-ában 
az Flt. 25. § (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /5. § Az Flt. 25. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék” alcím helyébe az 
„Álláskeresési járadék” alcím, az Flt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki/ 
 
 "b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább [háromszázhatvanöt] 
kétszáz nap munkaviszonnyal rendelkezik," 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/3. számú és a T/16297/11. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Flt. 25. § (1) bekezdése d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Flt. 25. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék” alcím helyébe az 
„Álláskeresési járadék” alcím, az Flt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki/ 
 
 "d) munkát akar vállalni, de [önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és] 
számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Flt. 25. § (2) bekezdése a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Flt. 25. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék” alcím helyébe az 
„Álláskeresési járadék” alcím, az Flt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor 
megfelelő, ha/ 
 
 "a) az álláskereső képzettségi szintjének, vagy a munkaügyi központ által felajánlott és 
a képzettségi szintnek megfelelő képzési lehetőség figyelembevételével megszerezhető 
képzettségének[, illetőleg az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör 
képzettségi szintjének] megfelel," 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Flt. 26. § (5) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Flt. 26. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék mértéke” alcím helyébe az 
„Álláskeresési járadék mértéke” alcím, az Flt.  26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Az álláskeresési járadék összege a folyósítás első szakaszában – amely a 
folyósítási időtartam feléig, de legfeljebb 91 napig terjed − az (1)-(4) bekezdés alapján 
meghatározott járadékalap [60] 65 százaléka." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Flt. 27. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Flt. 27. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék folyósításának időtartama” 
alcím helyébe az „Álláskeresési járadék folyósításának időtartama” alcím, az Flt. 27. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének 
kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, teljes vagy legalább napi négy óra 
munkaidejű, részmunkaidős munkaviszonyt létesít, kérelmére, [részére] a folyósítási időből 
még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének felét egy összegben ki kell fizetni. A 
kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék 
megszüntetésétől a kifizetés előzőekben meghatározott napjáig folyamatosan 
munkaviszonyban álljon. A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az 
álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, és a 
juttatást a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül kell kifizetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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10.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Flt. 29. § c) pontjának az 

elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /8. § Az Flt. 28. §-át megelőzően a „Munkanélküli járadék folyósításának 
megszüntetése és szüneteltetése” alcím helyébe az „Álláskeresési járadék folyósításának 
megszüntetése és szüneteltetése” alcím, az Flt.  28-29. §-ai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:/ 
 
 "[c) sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Flt. 30. § (4) bekezdése a)-
b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § Az Flt. 30. §-át megelőzően a „Nyugdíj előtti munkanélküli segély” alcím 
helyébe az „Álláskeresési segély” alcím, az Flt.  30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az álláskeresési segély 
 
 a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben [90] 120 nap, amennyiben az 
álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, [180] 210 nap, 
 
 b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben [90] 120 nap, 
 
 c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az álláskereső öregségi, 
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszerzéséig terjedő  
 
 időtartamra  folyósítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 



-  8  - 

 
12.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében az Flt. 39/A. 

§ (2) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § (1) Az Flt. 39/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 //2/ A MAT a Munkaerőpiaci Alap tekintetében// 
 
 "d) véleményezi a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tervezetét, az álláskeresők 
támogatásaira, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a Munkaerőpiaci Alappal való 
gazdálkodásra vonatkozó jogszabálytervezeteket, valamint – a munkahelyteremtő 
támogatások kivételével – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter egyedi 
döntéseinek tervezetét. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az álláskeresők 
támogatásaira, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a munkahelyteremtést, 
foglalkoztatási szerkezetátalakítást elősegítő programok és támogatások szabályaira 
vonatkozó, a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből nyújtható támogatásra 
vonatkozó, valamint a 19. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásra vonatkozó 
rendeletet a MAT véleményének meghallgatása nélkül adja ki, ha a MAT álláspontja az erről 
szóló előterjesztés benyújtását követő 30 napon belül nem született meg;" 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében az Flt. 39/A. 
§ (8) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Flt. 39/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (8)-(10) bekezdés számozása (9)-(11) bekezdésre változik:/ 
 
 "(8) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a Munkaerőpiaci Alap évvégi 
egyenlegének megóvása érdekében – a képzési alaprész tekintetében  az oktatási miniszter 
véleményének meghallgatásával – dönt[het], a MAT véleményének figyelembe vételével." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 12. § 
(2) bekezdésében az Flt. 39/A. § (8) bekezdése felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Flt. 39/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (8)-(10) bekezdés számozása (9)-(11) bekezdésre változik:/ 
 
 "(8) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a Munkaerőpiaci Alap évvégi 
egyenlegének megóvása érdekében – a MAT véleményének, továbbá a képzési alaprész 
tekintetében  az oktatási miniszter véleményének meghallgatásával – dönthet " 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában az Flt. 58. § (5) bekezdés d) 
pontja 6. alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 /17. § Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[6. maga is aktívan keres munkahelyet, és]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 18. 
§-ában az Flt. 58. § (8) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /18. § Az Flt.  58. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /(8) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy 
rendeletben határozza meg// 
 
 "b) az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való 
törlés részletes feltételeinek, továbbá az álláskeresési megállapodás," 
 
 //szabályait// 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 9. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 
 
 
 


