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Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - benyújtom az egyes
törvények munkaerő-kölcsönzéssel kaposolatos módosításáröi szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat társadalmi-gazdaságí és szakmai körülményeit bemutató indokolá .5át
mellékelten csatolom .
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2004. evi	törvény

Egyes törvények munkaerő-kőlcsánzéssel kapcsolatos módosításáról

A Munka Ttin é n~nyvérbl s?ditFí 1992. évi -Wll trirvéray mad05ít&a

1.§

A. Munka Törvénykönyvéré l szóló 1992. évi XXII. torvény 1931D . §-ának (I) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép_

„(1) I ölcsönbeadn csak az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelt srégével műk©d©
gazdasági társaság, közhasznú társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló
munkavállaló vonatkozásában - szívé°tkezet 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 ."

Afaglalkozt~ clósegrtéséro7 és a munhtnélküllek -'IíátcYs~l szólr51991- évi IV- törvény
módositdsu

2.§

A foglalkoztatás elősegíté,"rol és a munkanélküliek ellátásárát szóló 1991 . évi IV, törvény a
161A., §-át követően a következő alcímmel és 168. §-sal egészül ki :

,,Munkanélküliek munkaer -kNcsr nzés keretében.
tf5rténdkfoglalkoztatásának támogatása.

16lB. § Tíunogé¢tás nyújthatéi annak a közhasznú társaságnak, amely
a) aa létesítő okirata szerint a közhasznú szervezetekről szótő 1997, évi C'LVI. törvény
26. §-a, c) pontjának 18, alpontjában meghatározott tevékenységet fé3lytat, és
b} a munkaügyi központtal való együttműkt5dés keretében munkaerü-.kölcsönzés céljából a
külön jogszabályban meghatározol létszámú munkanélkülivel,
ér) a külön jogszabályban meghatározott időtartamra munkaviszonyt, létesít, és
d) a munkanélküli részérre a munkaügyi központtal cgycztete tt képzésről gondoskodik,
amennyiben a c) pont szerinti időlámám alatt foglalkoztatását nem tudja biztosítani ."

A kózhas~ szen,e~kro7 szóló 1997 évi CL U. bitvény Módosítása

3-

A közhasznú szervezetekről széáió 1997_ évi CLVI . törvény 26 . §-a c) pontjának 1$, alpontja
helyébe ,u kt vetkező rendelkezés lép :



!F. torvény aikalrrtaz~zsáh. a,-z kóshaszmn tevékenyység: a lá sordalom és az egyén közvs
érdekeitrck káeiégitésére iranytdó k )vetkezc5 - a szervezet léiesttő okiratában szerepiő - cél
szerinti tevéIamységek:

„18, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése, munkanélküliek rnunkaerö-kölcsönzés útján történő foglalkoztatása, és a
kapcsolódó szolgáltatások,"

Hatálybeléptető rendelkezés

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba_

Tndoko1ás

A rnunkaerö-kölcsönzés gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenlegi szabályozás
keretei az egyébként is kt nnyen elhelyezhető munkavállalók (és a velük ,foglalkozö"
profitorientált munkaerő*Olcsönző cégek) számára nyújtanak többletlehetőséget, és továbbra
is nagyon alacsony igény mutatkozik a munkanélküliek, különös tekintettel a hátrányos
helyzetíj munkanélküli rétegek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatására_ A
munkaerő-kWcsönzö társaságok jelenlegi gyakorlata amúgy is a kedvező munkaerő-piaci
helyzetű térségekben mfiködő vallalkozások „kiszolgálására" irányul, mint piaci alapon is
rentábilis tevékenység .

Egyértelművé vált, hogy a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásának
növeléséhez keresni kell a munkaerő-kölcsönzés keretei közötti további - els5sorban nern
nyereségorientált - lehetőségeket, akár új „aktív foglalkomataspolitikai eszközként", amely
kizárnlag a jelenlegi jogszabályok módosításával, illetve támogatás nyújtásával képzelhető el-
A munkaerő-kölcsönzésben rejlő lehetőségek még messze nincsenek megfelelő mértékben
kiaknázva, ezért célszerű az e szakterülettel foglalkozó társaságok további n6vekedését non-
profit tevékenységi formában is elősegíteni .

A Munka Törvénykönyvének módosítása lehetővé tenné, hogy munkaerp-kölcsönzést a
gazdasági társaságok és a szövetkezetelv mellett a közhasznú társaságok is folytathassanak,
amelyhez ennek megfelelően szükséges mödosítani, kibóviteni a közhasznú szcrvezetekröl
szóló túrvényben szerepW közhasznú tevékenység meghatározását .

A foglalkoztatási törvény új paragrafussal történő kiegészítése pedig ; a munkanélkülieket
kölcsönzés keretében foglall.oztató közhasznit szervezetek támogatásának jogszabályi
lehetőségét teremtené meg .
Az indítvány a támogatás általános lehetőségét teremti meg. A támogatás részletes feltételeit a
foglalkoztatási törvény végrebajtásáröl szóló miniszteri rendeletben javaslom szabályozni .

Fentiek figyelembe vételével a képviselgi önálló indítvány célja aa foglalkoztatásban szerepet
váilalá közhasznú társaságok részére biztosítandó támogatás nyújtásával a munkanélküliek
(elsődlegesen a hátrányos helyzetűek) munkalehetdséghcz jutásának elösegitése .



Az indítvány a munkaerő-kölcsonzés jelenlegi szabályainak módosításával javíthatja az
elsődleges munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő nyilvántartott munkanélküliek munkához
jutási esélyeit_ A támogatásban részesülő közhasznú társaság ugyanakkor az általa
foglalkoztatott munkanélküliek után a kbzterheket befizeti, így ez a réteg nem a kiadásokat,
hanem a bevételeket noveü a költségvetésben_ Továbbá ezen új munkavállalók akár rovid
időtartamú munkavégzéssel is jogszerző időt tudnak szerezni, amely s asukra az ism6teh
ellátások biztosítását eredményezheti, illetőleg a nyugdíjuk megallapitásához is újabb
szolgálati íd6t jelenthet .
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