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K~vcsohid~ ,bi, ttsüzi tt~«ítóiavasjat

14 Házszabály 94: §-á aak (1) bek :zdése es .102, §4mik (1) bekezdése alapján a fog-
lalkoztatas elás+egítéséröl és a munkanélküliek ellátásáról szóit 1991. évi IV, tdr-
vany mvda4l-A árát szóló V1303, szAnü t&-vényjavaslathoz a követkp7éá

ko^esoLódv biznttsifgi módositá javaslatot

tcr osztjílk elc --

1. A törvény~avaslat 3. §-a a következ~ k szerint módosul :

„3. §

Az Flt . 11 . §-át megelőző „Megyei (fővárosi) munkaügyi tanács" alcím helyébe a
> ieiyi m]Munkaügyi tanács" alcím, valamint az FIt . 11 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„11. §

„(1) Az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén á foglalkoztatási és a
munkaer3-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglal-
kozási rehabilitációját el6segít6 támogatások nyújtásával kapcsolatos . helyi érdek-
egyezetés ellátására a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok
képviseletet ellátó tagokból álld testületként [helyi] munkaügyi tanács (a továbbiak-
ban: munkaügyi tanács) miik4dík. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól .
(2) Ha a munkaügyi tanács a megbízatásának lejárkát követő munkanapig nem alakul
meg, a hatáskörébe tartozd kérdésekben az állami foglakoztatási szerv vezetője dönt.''
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2. Javasoljuk a törvényjavaslat 12 . §-ának egy új (1) bekezdéssel történő kiegészíté-
sét, ezzel eg_videjúleg a § jelenlegi bekezdéseinek számozása érteleniszerúen megvál-
tozik:

,.(13 Az Flt 39. § -a (3 ekezdésdnek alpontra az alábbiak szerintm osu1:

L(3)A unk rerc3piaci Atc onbelül-a pénzest'tök elhasználcísámtk célig szerint-a
kvvetkezó alaprészeket kelt elkülöníteni- Z

a) szolidaritási alaprészt az áLláskeresési járadé az átlóskeresési se Y, a munika-
nélkúli 'áradé a á.1 akezdók élküli se é1 e az elán u dí' a n di elő ti
munkanélkülisegély. az álláskeresést, ősztőrzofuttatás. a kc ltsé rí#és 3 t ,§L.vala-
mint ezek juttatásával kWcsolatospostaköltség, továbbá a felfizetett ellátásokat terhe-
m. a társadaloníbiztositási szabályokban meghatározott járaték, és a "14n jogsza-
bál anmeghatározott egészsé i )_i hozzájárulás, va)amínt vizítdü-kompenzácíá fi-
ranszirozására Ezt az alaprészt terheli továbbáá a xnyug4übizíosít" igazgatási szervekk
által meRállauított és falvósitott korengedményes nyuRdilak fedezetére bel eteti ösz-
szeizek és folyó évi kiadások kúlőnüőzetének finanszírozása ; „

3 . .iavasoljuk a Omónyjavaslat 12.§-águk egy új (2) bekezdésse) törtető kiegészztését,
ezzel egyidejűleg a § jelenlegi bekezdéseinek számozása értelemszerCizn megváltorsk :

és

m

„(2j Az Flt 3g. &-a (3~ bekezdésének c1 pontja helgébe a köuetkezőrendelkezés1érs :

f A M-unkaer&iací Alapon belül- a pénzeszközök felhasználásának cél'a szerint-- a
kö;4--tkezó ahlc ésaeket kell eJkülömíic i-Z

"c? fogalkottatási alapteszt a fo--lalkca.tatást elősegitö támogatások. a nem az állami
foglalkoztatta i szerv általa ütott munkaerőpiaoi szoktatások nyújt a a állami
felníittképzési intézmény mnnkafröpiaci képzéssel kapcsolatos feladatainak- Szí--
rozásá a MAT m -d sér a

	

lnti estéd intezmén -io-k űkődéséhez
e l

	

z v21í lázzá .

	

a munka .. 1 s

Euró aí, Szociális
aló ijló íntézkecléseket lebnn olitó

bó1 a Munkaer
e
acr A1
szerv

k rxműkQd
tá finans
t m" ődo

űkö o
záárulásr

való hoz-
u ozasával
éhez való

hozzáiáml5sra,, a keresetpótló juttatással kapcsolatospostaköltség fmanszirozására,"
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4. Javasoljuk a törvényjavaslat 12 . §-ának egy űi (3) bekezdéssel törttinó kiegészítését,
ezzel egyidejűleg a § jelenlegi bekezdéseinek számozása értelemszerűen megváltozik :

,,(3) AzFlt39.E-a (3) bekezdésénekh)pontfia helyérbe a következő rendelkezés lép :

j' A Munkaero"piaci Alaponbelül -a pénzeszközök elhasz i lásÚnak célfix zerini - a
következő alaprészeket kell elkülöníteni . T

hl vállalkozói alapreszt az álláskeresővé vált váfíalkozók ellátására,támogatására,
valamint a kűlün jojzszabálvban mekhatároZott vizitdifi-kompenzáció finansz%rozásá,-
ra."

5. A tórvényjavaslat 16. §-a a kvvetkezök szerint módosul :

„16 . §

Az Flt. 47. §-a helyébe a kbvetkezi rendelkezés lép:

-(I) A Kormány felhatalmazást kap arra, hozy rendeletben felölte kí [AI az állami
foglakoztatási szerve[ej~. Az állami foglatkoztatási szervek [szervezetére, irányítá-
sára, hatáskl rére,1 feladatain-a., egymás közötti kapcsolatára vonatkozö szabályokat a
I or~y rendeletben[, az fiietékességére vonatkozó szabályokat a mfnfszte .r ren-
deletben] határozza meg.[„]

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben allarítsa meg_ az álíamí foglal-
koztatási szervek illetékességi területét:"

6. A tözvénysavaslat 24. §-a az alábbiak szerint mödasul:

"24. §

(1) Ez a törvény - &j2_)bekezdésben foglaltak kivételével - 2007 . január 1-jén lép
hatályba. Ezzel egyi ffieg az Flt. 12. §-áruk (3} bekezdése, az Flt. J 4/A . §-át meg-
elc zöeba az , ntenzív áSláskexesés támogatása'" alcím, az Flt. 15lB. §-át megelőzően az
„Alláskeresi k m~crö•-kc csi nzés keretében történő fog)alkoztatásanak támogatá-
sa" eleim, az Flt. 15. §-a, 25f€í . §-a, 181A. §-árak (1) bekezdése, az Flt, 19- §-át köve-
tc en a „Fiatal álláskeresők faglalkaztatásának t-4mogatása" a2c , az Flt. 1-9W §-a, Az
Flt. 27 -a 4 és 7 bek désébe

	

illetőbe

	

rendeltsé án.á1 " szőve
rész.az Flt. 39/A. §-a (4> bekezdésé 2ek a) pontja, 39/A. §-ának (11) bekezdése, az
Flt. 47. §-át megelózóen az „ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT' cím,
valan xt az ,,.41t, ,,, ; Foglalkoztatási Saclgálat öss-szetétele'° alcím, a 48_ §-t megelc ző-
en a „Foglalkoztatási Mvatal" alcím, a 49. §-t naegelí5zöen a „Megyei (favárosí) mun
kaD lK)küzpvi2t" alcím, SWA. . §-at negelózoen az „A munkaügyi központ kiren-
deltsége" alcím, tcxvábbá 53 . §-át mcgelózaen a „Regionális képza központ" alcím,
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az Flt . 48-SOIA. §-a, 52. §-a, 53 . §-ának (1)-(2) bekezdése, [56/A. §-a (3) bekezdé-
sének első mondata,] valamint 58. §-a (8) bekezdésénekf) pontja, valamint (10) be-
kezdése, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásárát szóló
1991 . évi IV. törvény mód"tásáról rendelkező 1996 . évi CVII . törvény 37. §-ának
(4) bekezdése ~ valamint a foglalkoztatás elásegitéséról és .& munkanélküliekelltásá-
röl szóló 1991 . éviIV.törvény módosít saról rendelkező 2005 . évi LXX. torvény 19 .
§-ának (10) bekezdése hatályát veszti .

(2) A torvény 12. §-ának (2) bekezdése a kíhírdetés napíán iép hatá13yba, ezzel egyide-
jüleg,az Flt 7 §-aM bekezdésének b)pontjában a -- a Magvar Koztársasa és a
vele z E ó aí Uniöh z orros ídó ontban csa lakozó si . á11 moknak a esatl zá.-
sérót szóló nemzetközi szerződés tartalmának megfelelően -.- szövegrész hatályát
veszti .

[(2) I3,1E torvény hatálybalepusével egyidejűleg az Fit-
- 7. §-a (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi nainiszte ' szö-

vegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter fa továbbiakban : mi-
niszter)" szővegrész,

- 7. § -ának (3) és (6) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, 13fA. §-ának (4)
bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésében, 19/B . §-ának -- e torvény 9 . §-ával
megállapított -- (4) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ában, 36IA.
§-ában, 39. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 39IÁ . §-a (1) bekezdésének felve-
zető szdvegében, (2) bekezdésének d) pontjában, (4)-(7) bekezdésében, 39fD. § (I . )
bekezdésében, 43 . §-a (8) bekezdésében, 53 . §-a (1) és (3) bekezdésében, 56/A. §-
a (4) bekezdésében, valarnínt 58. §-a (8) bekezdésének felvezető szánegében a
„foglalkoztatáspolit&ai és munkaügyi miniszter'° .'szövegrész helyébe a „miniszter"
szövegrész,

- [az Flt .1 8. §-a (5) bekezdésének ó) pontjában, valamint 41/A . §-a (6) -bekezdésé-
ben, 51/A. §-ának (7) bekezdésében a ,Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Mi-
nisztérium" szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium" szövegrész,

- 42 . §-ának (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal"
szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett nú-
nisztériummal" szóvégrész,

- 58. §-a (8) bekezdésének g) pontjában a „pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe
az .,adópolitikáért felelés miniszterrel" szövegrész,

-- 51/A. § (7) bekezdésében a „Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatokért felelős minisztérium" szövegrész,

- láz Flt.1 42. §-ának (9) bekezdésében az..Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal"
szövegész helyébe az „államiadóhatóság- szövetrész, a „Foglalkoztatási és
Munkaügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős miniszter által vezetett a ni sztériumot" szövegrész,

- [az Flt.j 7. §-a (7) bekezdésében a ,megyei ('városi) munkaügyi tanács" szöveg-
rész helyébe a „ [helyit munkaügyi tanács" szövegrész,
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-- 16/A. § (5) bekezdésének a) pontjában a „megyében történő felhasználásra elkülö-
nített" szövegrész helyébe a „decentralizált" szövegrész,

- 3 . §-ának (1) bekezdésében az „országosan ldépitett xnunkaeröpiaci szolgáltatást
nyújtó állami szervezet (a továbbiakban : A11ami Foglalkoztatási Szolgálat)" szö-
vegész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,

- 3 . §-ának (3)-(5) bekezdésében, 4 . §-ának (1) bekezdésében, 8 . §-a (4) bekezdésé-
nek d) pontjában, (5) bekezdésének b) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésében, 39 .
§-a (2) bekezdésének h) pontjában, [(3) bekezdésének c) pontjában,] 391A. §-a
(2) bekezdése e) pontjának 3 . alpontjában az „Állami Foglalkoztatá si Szolgálat"
szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,

- 10/A. §-a (3) bekezdésében az ,Áltani Foglalkoztatási Szolgálat szerveivel" szö-
vegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel" szövegrész,

- 391A. §-a (2) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában az „Állami Foglalkoztatási
Szolgálatnak" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek" szövegrész,

j- 39. § (9) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal és a megyei (fővárosi)
munkaagyi központok" szövegrész helyébe ,, az államí foglalkoztatási szerv"
szöveg ész,]

- 42. § (5) bekezdésében az -az Á .1lamháztartásí Hivatallal" továbbá a Ma Yar Ál-
lamkincstár Részvéraytársasájzaal szövetrészhelvébe. az „továbbá a kincstárral"
szőve rész va 'A t a é oldalú" s öv - " ész hal 'be

	

Eár o fk • l W,
rész,

- 51/A . §-a (1) bekezdésében az „A munkaügyi központ" szövegrész helyébe az „Az
állaraiú foglalkoztatási szerv" szcve6;arész, 12 . §-a (2) bekezdésében, 14_ §-a (1) és
(S) bekezdésében, I6/A.. §-a (1) bekezdéséneke b) pontjában és (4) bekezdésében,
20. §-a (4) bekezdésében, 25 . §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 27. §-a (9) be-
kezdésében, 31 . §-ában, 44 . §-a (2) bekezdésében, 46 . §-a (5) bekezdésében, 51/A.
§-a (2), (4) és (6) bekezdésében, 54 . §-a i(9)]	bekezdésében, 58 . §-a (5) bekez-
désének k) és t) pontjában az „a munkaügyi központ" szövegrész helyébe „az ál-
lami foglalkoztatási szerv" szövegrész,

- 5l/A. §-a (3) és (5) bekezdésében., 58. §-a (7) bekezdésében az „a munkaügyi köz-
pontot" szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervet" szövegrész,

- 27. §-a (4) és (7) bekezdésében, 46. §-a (4) bekezdésében az „a munkaügyi köz-
pontnál" szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervnél" szövegrész,

- 31 . §-ában az „a munkaügyi központhoz" szövegrész helyébe az „állami foglalkoz-
tatási szervhez" szövegrész, 36. §-a (1) bekezdésében, 37. §-a (6) bakkezdésében az
„a munkaügyi központnak" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv-
nek" szövegrész,

- 25. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „illetékes munkaügyi központ" szös eg-
rész helyéhé az „állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,

- 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában az „illetékes munkaügyi központot" szöveg-
rész helyébe az „állatni foglalkoztatási szervet" szövegrész,

- 14. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „a telephely szerint illetékes munkaügyi
központfal" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel" szövegrész,
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37. §-a (5) bekezdésében az „A munkaügyi központ igazgatója" szövegrész helyé-
be az „Az állarai foglalkoztatási szerv vezetője" szövegrész,
29. §-a (3) bekezdésében az „AA munkaügyi központ kirendeltsége" szövegrész he-
lyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv" szövegrész, 36- §-a (2) bekezdésében az
„a munkaügyi kr zpont kirendeltsége" szövegrész helyébe az „az állami foglalkoz-
tatási szerv" szövegrész,
57/A . §-a (6)-(7) bekezdésében az „a Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe
az „az állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,
39/A . §-a (2) bekezdése b) pontjának 4 . alpontjában a „projekteknek a Nemzeti
Segélykoordinátorhoz történő" szövegrész helyébe a „projektek" szövegrész,
39/B. § (4) bekezdésében, 43 . §-árak (1) bekezdésében az „-a megyei (fővárosi.)
munkaügyi központok" szövegrész helyébe az ,Rzz állami foglalkoztatási szervek"
szövegrész,

[- 39. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „megyei (fővárosi) mitnkaűgyi taná-
esok" szövegrész helyébe a „helyi munkaűgyi tanácsok„ szövegrész,]

[- 57/A. § (6)-(7) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe
„az állami foglalkoztatási szarv" szövegrész,]
30. §-árak e törvény 11 . §-ával megállapított (S) bekezdésében a „(6) bekezdés-
ben" szövegrész helyébe a,,(7) bekezdésben" szövegrész,
43 . §-árak (1) bekezdésében a „regionális képző központok" szövegrész helyébe
az „állami felnőttképzési intézmények" szövegrész, 53. § (3) bekezdésében a
„képző központ" szövegrész helyébe az „állami felnöttképzési intézmény" szöveg-
rész,
12 -a 4 bekezd é - en az a munkaü % 'kii ont --az ö' ' sz ve ész h 1 é
be az „az állami foglalkoztatási szerv vezetője" szövegrész .
46/B . -a 3 beken seben az illetéke ál

	

' ad6hatösá twszöve z hel e-
lbe az..államiadóbatöságnW'szövegrész,

- 571A. &-a, (3)bekezdéséneka)pontiábana	ésegeszs+é biztositásszer-
v ' s ov

	

s hel ébe a

	

- * i'bizto ítá i i az atási sze é az e e zse bizto-
sítási szerv" szövegrész,

- 57/A.&-a (3) bekezdésének d) pontjában az ..államiadóhatóság szervei' , szöveg-
rész helyébe az „állami adöhatósá"szövegrész

lép.

[(3)j(4) Az e tőrvény hatálybalépése elvitt müködö megyei (fövárosi) munkaügyi
tanácsok e törvény hatálybalépésével ynegszi%anek . Ha a [helyi] munkaügyi tanács a
zuegszünest kőv~ munkanapig nem alakul meg ; a hatáskörébe tartozó kérdésekben
az állarai foglalkoztatási szerv vezetője dent.

[(4)I(5) Az e torvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazga-
tási ügyekben a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkal-
mazni "
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Indokolás

A módosító javaslatban foglalt módosítások többsége a kormányzati szervezet- átala-
kítással összefüggő törvénymódosításokról szóló T/1202. számfa tŐrvényjavaslatban
foglaltak miatt szükségesek, illetve jogtechnikai vagy szővcgpontosítójellegű .

Az 1. pontban az Flt . 11- §-át megelőző alcím és a 11 . § (1) bekezdésének módosítá-
sa a T/1303/13 . sz. mádositö javaslatban foglaltalthoz igazodó kiegészítés, ftgyelem-
mei arra, hogy a helyi munkaügyi tanács kifejezés a törvényjavaslatban olyan értel-
mezesse ad lehetőséget, mintha a munkaügyi tanácsok telepblésenként vagy kistérsé-
genként működnének a jövőben .. Figyelemmel arra., hogy munkaügyi tanácsok csak a
munkaerő-piaci érdekegyeztetősben működnék, ezért szükségtelen a megjelölésükben
a „helyi" kifejezés használata. Ugyanakkor a törvényjavaslatnak rendelkeznie kell
arröl, hogy a munkaügyi tanácsok a helyi munkaerőpiaca érdekegyeztetés helyi szer-
vei.

A 3,. és 4. pont által tartalmazott módosító javaslat indoka az, hogy az egészségügy-
ben bevezetendv vizitdíj és kárházi napidíj (a továbbiakban : vizitdíj) megfizetése a
szociálisann hátrányos helyzetíí családoknál kompenzálást igényel. A módosító indít-
vány forrást biztosit az álláskeresési támogatások 200 Ft-tal történő kiegészítésére .

A 3, pontban foglalt módosítás azt a célt szolgálja, hogy a lvfunkaerőpiaci Alap hoz-
zájáruljon az Európai Szociális Alap és a Munkaerápiaci Alap társfinanszírozásával
megvalósuló intézkedéseket lebonyolító k(>zremüködá szervezetelv működéséhez, ez-
zel el8segitse az intézkedések eredményes megva16sítását . Ezen túlmenően a módosí-
tó javaslat megteremti e rendelkezésnek a kormányzati szerkezetátalakítással össze-
függi törvénymódosításokról szóló T/1202. számú törvényjavaslat rendclkczéscivel
való visszhangját ís.

Az S. pontban foglalt módosítások túlnyomórészt szintén a korirányzati szcrvezet-
átalakítással 4ssze u-ggő tc rvénymódosítasokrái szóló T/1202. számú t~rvényjavaslat-
tal való összhangot teremtik meg . Ezen túlmenően a törvényjavaslat hatálybalépési
időpontjától (2007. január 1 .) korábban a törvény kihirdetésének napjában határozzák
meg a törvényjavaslat 12 . §-a - a jelen módosító javaslat által tartalmazott - új (2)
bekezdésének hatálybalépését . Ezzel a módosztó javaslat iriegteremti a lehetőséget,
hogy a Munkaeröpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze még ebben az évben felhasznál-
ható legyen az Európai Szociális Alapbál a Munkaerőpiací Alap társfinanszírozásával
megvalósuló intézkedéseket lebonyolító kőzrexnüködó szervezet működéséhez való
hozzájárulásra .. Szintón a kihirdetés napján kerül hatályon kivúl helyezésre a foglal-
koztatás ek segítéséről és aa munkanélküliek ellátásáról szóló 1941 . évi 1V. torvény (a
továbbiakban: F1t.) 7. §-a (2) bekezdésének b} pontja. E szabály értelmében főszabály
szerírt az EGT állampolgárok és családtagjaik m~vállalása Magyarországon en-
gedélymentes .
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Budapest, 2006. november 30.

s

Ettél csak törvény, illetve kormányrendelet térhet el, és csalk a Magyar Káztá saság-
nak és a vele az Európai Unióhoz azonos idiípontban csatlakozó más államoknak a
csatlakozásárul szóló nemzetkáni szerzédésben meghatározottak szerint . Ebbél követ-
kezik, hogy az Flt. jelenreg nem ad felhatalmazást arra, hogy a Magyar Köztársaság
csatlakozása után az Európai Unióhoz csatlakozó országok állampolgárainak - igy
például a bolgár és román . Csatlakozási Szerződés alapján a bolgár és a román állam-
polgárok - magyarországi munkavégzését korlátozni lehessen, azaz engedélyhez le-
hessen kötni .
A javasolt anódosítás az Európai Unióhoz a Magyar Köztársaság után csatlakozó or-
szágok tekintetében megteremti a felhatalmazást a fószabálytál velő eltérés lehetősé-
gére .
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