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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, Szociális 
és családügyi bizottsága (továbbiakban: Szociális bizottság), valamint Társadalmi szervezetek 
bizottsága megvitatta az egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos 
módosításáról szóló, T/8619. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/8619/6-7. számú módosító javaslatokat. 
 
A Foglalkoztatási bizottság a március 22-én tartandó ülésén tárgyalja az ajánlásban foglalt 
módosító indítványokat. 
 
 
 
 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.  Ivanics István képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/D. §-ának 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Kölcsönbeadó csak az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelőségével 
működő gazdasági társaság, közhasznú társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem 
álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet lehet, amelyik megfelel az e törvényben, 
illetve az egyéb jogszabályban foglalt fettételeknek, és a székhelye szerint illetékes 
munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) nyilvántartásba vette.”]" 
 

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggően a §-t megelőző cím elhagyása is szükséges. 
 

Indokolás: Lásd a T/8619/7/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Ivanics István képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 



"[2. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásárát szóló 1991. 
évi IV. törvény a 16/A. §-át követően a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki: 
 
 
 
 

,,Munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében 
történő foglalkoztatásának támogatása 

 
 16/B. § Támogatás nyújtható annak a közhasznú társaságnak, amely 

a) a létesítő okirata szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 26. §-a c) pontjának 18. alpontjában meghatározott tevékenységet folytat, és 

b) a munkaügyi központtal való együttműködés keretében munkaerő-kölcsönzés 
céljából a külön jogszabályban meghatározott létszámú munkanélkülivel, 

c) a külön jogszabályban meghatározott időtartamra munkaviszonyt létesít, és 
d) a munkanélküli részérre a munkaügyi központtal egyeztetett képzésről 

gondoskodik, amennyiben a c) pont szerinti időlámám alatt foglalkoztatását nem tudja 
biztosítani.”]" 
 

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggően a §-t megelőző cím elhagyása is szükséges. 
 

Indokolás: Lásd a T/8619/7/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Kránitz László, Szitka Péter és Rózsa Endre képviselők a törvényjavaslat 3. §-a 
helyébe - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjának 18. 
alpontját érintően – a következő rendelkezést javasolják: 
 

/A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjának 18. 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
 "[/E törvény alkalmazásában közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén 
közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő 
– cél szerinti tevékenységek:/ 
 

„18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése, munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatása, és a 
kapcsolódó szolgáltatások,”] 
 
 /26. § E törvény alkalmazásában 
 c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 
irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek:/ 
 



„18. § munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,”" 
 
 
 
 

Indokolás: Lásd a T/8619/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Szociális biz. egyetért
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. március 18. 
 
 
 
 

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 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Fogarasiné Deák Valéria s.k., 
a Társadalmi szervezetek 

bizottság elnöke 
 


