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   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

Önkormányzati bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény módosításáról szóló T/16297. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16297/20. sz. ajánlással.) 

 
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/16297/21-32. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
 
 Az Emberi jogi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat várhatóan 2005. június 
20-i ülésén tárgyalja. Az Önkormányzati bizottság korábbi döntése szerint nem érkezett 
feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
 
 Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Földesi Zoltán, dr. Bóth 
János az ajánlás 6. és 9. pontjában (T/16297/22. és /21.), Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó 
Ildikó, Földesi Zoltán, dr. Bóth János az ajánlás 11. pontjában (T/16297/23.) levő módosító 
javaslatukat visszavonták. 
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1.  Farkas Imre képviselő – kapcsolódva T/16297/10. számú módosító indítványához 
(T/16297/20. számú ajánlás 4. pontja) – 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.] 
A keresetpótló juttatás összege 
 
 a) – a b) pontban meghatározott kivétellel – a képzési támogatás iránti kérelem 
benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér 60 %-a; 
 
 b) az a) pontban meghatározott összeg másfélszerese, 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/16297/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, 
Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula, dr. Bóth János képviselők – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16297/10. 
számú módosító indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-
ában az Flt. 14. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /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 megállapításakor hatályos kötelező legkisebb 
munkabér 60 százaléka. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az 
álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett, a munkaügyi központ által támogatott 
képzés időtartamára – az álláskeresési támogatás folyósításának szüneteltetése mellett – 
keresetpótló juttatást kell megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

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

 
 
 

3.  Farkas Imre képviselő – kapcsolódva T/16297/12. számú módosító indítványához 
(T/16297/20. számú ajánlás 6. pontja) – a törvényjavaslat 5. §-ában az Flt. 25. § (5) 
bekezdésének 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:/ 
 
 "(5) Az álláskereső részére a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő, rövid 
időtartamú munkalehetőség [(ideértve a közhasznú foglalkoztatást is)] is felajánlható." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, 
Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula, dr. Bóth János képviselők – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16297/14. 
számú módosító indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 8. pontja) – a törvényjavaslat 6. §-
ában az Flt. 26. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /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:/ 
 
 "(6) Az álláskeresési járadék összege a folyósítási időtartam második szakaszában az 
álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos a kötelező legkisebb munkabér 
60 százaléka." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Farkas Imre képviselő – kapcsolódva dr. Csáky András képviselő T/16297/4. 
számú módosító indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 9. pontja) – a törvényjavaslat 7. §-
ában az Flt. 27. § (4) 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:/ 
 
 "(4) Az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek a 
munkaügyi központnál (illetőleg annak kirendeltségénél) történő [jelentkezését követő 
naptári nap] jelentkezésének napja." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Földesi Zoltán, dr. 
Bóth János képviselők – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16297/15. számú módosító 
indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 10. pontja) – a törvényjavaslat 8. §-ában az Flt. 
28. § (1) bekezdését új i) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 
 VISSZAVONVA a Foglalkoztatási bizottság ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

7.  Farkas Imre képviselő – kapcsolódva T/16297/17. számú módosító indítványához 
(T/16297/20. számú ajánlás 11. pontja) – 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] 150 nap, amennyiben az 
álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, [180] 240 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." 
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Indokolás: Lásd a T/16297/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  Farkas Imre képviselő – kapcsolódva T/16297/17. számú módosító indítványához 
(T/16297/20. számú ajánlás 11. pontja) – 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] 180 nap, amennyiben az 
álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az [50.] 45. életévét betöltötte, [180] 270 
nap, 
 
 b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben [90] 180 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/16297/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Földesi Zoltán, dr. 
Bóth János képviselők – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16297/17. számú módosító 
indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 9. §-ában az Flt. 
30. § (6) bekezdését új c) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 
 VISSZAVONVA a Foglalkoztatási bizottság ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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10.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, 

Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, 
Szabó Gyula, dr. Bóth János képviselők – kapcsolódva Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr 
Nándor képviselők T/16297/18. számú módosító indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 
14. pontja) – a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében az Flt. 39/A. § (8) bekezdése c) 
pontjának 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 képzési alaprész tekintetében  az oktatási miniszter 
véleményének meghallgatásával – dönthet/ 
 
 "c) a Munkaerőpiaci Alap 39. § (3) bekezdésének c) valamint e)-g) pontjaiban 
meghatározott alaprészek tekintetében a kiadások [– Kormány által elhatározott mértékű –] 
csökkentéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Földesi Zoltán, dr. Bóth János 
képviselők – kapcsolódva Farkas Imre képviselő T/16297/17. számú módosító indítványához 
(T/16297/20. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 17. §-ában az Flt. 58. § (5) 
bekezdése d) pontját új 5. alponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén az 
alpontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 VISSZAVONVA a Foglalkoztatási bizottság ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

12.  Bernáth Ildikó képviselő – kapcsolódva Németh Erika, Földesi Zoltán és Gúr 
Nándor képviselők T/16297/19. számú módosító indítványához (T/16297/20. számú ajánlás 
16. pontja) – a törvényjavaslat 19. § (1) és (10)-(13) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(1) A törvény [– a 13. § és 15-16. § kivételével –] 2005. [november 1-jén] július 15-
én lép hatályba. [A törvény 13.  §-ának (3) bekezdése, valamint 16. §-a  a kihirdetést 
követő 8. napon, a  törvény 13. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint (4) bekezdése és 15. §-
a 2006. január 1-jén lép hatályba.]" 
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 "(10) A 2005. [november 1-jét] július 15-ét megelőzően  munkanélküliként 
nyilvántartásba vett, és ez időpontot megelőzően munkanélküli ellátásban, azt követően pedig 
álláskeresési támogatásban nem részesülő személyt  a  munkaügyi központ kirendeltségénél 
történő legközelebbi jelentkezésekor álláskeresőként kell nyilvántartásba venni, ha  megfelel 
az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételeknek. A feltételek 
fennállásának hiánya esetén törölni kell a nyilvántartásból. 
 
 (11) A 2005. [november 1-jét] július 15-ét megelőzően megállapított, és ebben az 
időpontban folyósított munkanélküli ellátást a 2005. [október 31] július 14-én hatályos  
szabályok szerint tovább kell folyósítani azzal, hogy az ellátás folyósítása során a 2005. 
[november 1-j] július 15-étől a munkaügyi központ kirendeltségével való együttműködésre 
az álláskeresővel kötött álláskeresési megállapodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.  
 
 (12) Annak részére, akinek munkanélküli járadékra, nyugdíj előtti munkanélküli 
segélyre, álláskeresést ösztönző juttatásra való jogosultsága 2005. [november 1-jét] július 15-
ét megelőzően keletkezik, és ezen ellátásokra való kérelmét legkésőbb 2005. [október 31] 
július 14-én benyújtja, ezen ellátásokat a 2005. [október 31] július 14-én hatályos szabályok 
szerint kell megállapítani. 
 
 (13) Annak részére, akinek a munkanélküli járadék, nyugdíj előtti munkanélküli 
segély, álláskeresését ösztönző juttatás folyósítása 2005. [november 1-jén] július 15-én vagy 
ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követően az ellátását a 
2005. [október 31] július 14-én hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/16297/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 

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 
 


