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(Együtt kezelendő a T11303116. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :

Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai
bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság megvitatta a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény módosításáról
szóló, T/1303 . beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T11303117. számú
kapcsolódó módosító javaslatot .

Az ajánlásban használt rövidítés : a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991 . évi IVV törvény (Flt .)

A Foglalkoztatási bizottság T/1303/18 . számú módosító javaslatát a 2006 . november 30-ai
ülésén nyújtotta be, a módosításokat tartalmazó 1 . valamint 3-7 . ajánlási pontról az Emberi
jogi, a Gazdasági és a Költségvetési bizottság következő ülésén foglal állást .

1 . A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Flt. 11. §-a (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :
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/3 . § Az Flt . 11 . §-át megelőző „Megyei (fővárosi) munkaügyi tanács" alcím helyébe a
„[Helyi m]Munkaügyi tanács" alcím, valamint az Flt . 11 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :/

„11 . § (1) Az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén a foglalkoztatási és a
munkaerő-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási
rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos , helyi érdekegyezetés ellátására
a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló
testületként [helyi] munkaügyi tanács (a továbbiakban: munkaügyi tanács) működik. A
munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól ."

Indokolás : Lásd a T/1303/18/1 . sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Nagy László képviselő - kapcsolódva saját T/1303/8 . számú módosító javaslatához
(a T/1303/16 . sz. ajánlás 7 . pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában az Flt. 14. §-a (6)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/6. § Az Flt . 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(6) A keresetpótló juttatás összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb
munkabérnek megfelelő összeg . Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az
álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által
támogatott, - átlagosan, legalább heti tizenöt órát elérő képzés időtartamára - az álláskeresési
támogatás folyósításának szüneteltetése mellett - keresetpótló juttatást kell megállapítani ."

Indokolás : Lásd a T/1303/17. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító.avaslatot(tal) : - a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12 . §-át új (1) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja :

12. & (1) AzFlt39. & -a (3) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul :

3 A Munkaero aci Ala on belül - a enzeszközök elhasználásának cél'a szerint
következő alaprészeket kell elkülöníteni :J
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„a)szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, a munkanélküli
járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, az előnyugdíj, a nyugdíj előtti munkanélküli,
segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a költségtérítés (31 . $),valamint ezek juttatásával
kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhelő, a társadalombiztosítási
szabályokban meghatározott járulék, és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi
hozzáárulás valamint vizitdí*-kom enzáció finanszírozására . Ezt az ala részt terheli továbbá
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított és folyósított korengedményes
nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és folyó évi kiadások különbözetének finanszírozása;
u

Indokolás : Lásd a T/1303/18/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12 . §-át új (2) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja :

„(2) AzFlt39 . ~-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A Munkaerőpiaci Alapon belül- a pénzeszközök felhasználásának célja szerint- a következő
alaprészeket kell elkülöníteni .]

„c) foglalkoztatási alaprészt a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a nem az állami
foglalkoztatási szerv által nyújtott munkaerőpiaca szolgáltatások nyújtására, a állami
felnőttképzési intézmény munkaerőpiaca képzéssel kapcsolatos feladatainak finanszírozására,
aMATműködésére, a társadalmi párbeszéd intézményeinek működéséhez és fejlesztéséhez
való hozzájárulásra, a munkaügyi tanácsok működéséhez való hozzájárulásra, az Európai
Szociális Alapból a Munkaerőpiaci Alap társfinanszírozásával megvalósuló intézkedéseket
lebonyolító közreműködő szervezet működéséhez való hozzájárulásra, a keresetpótló
juttatással kapcsolatos postaköltség finanszírozására,"

Indokolás : Lásd a T/1303/18/3 . sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

_5. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12. §-át új (3) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja :

„(3) AzFlt39.&-a (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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(A Munkaerőpiaca Alapon belül -a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következő
alaprészeket kell elkülöníteni .]

„h) vállalkozói alaprészt az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására, valamint a
külön jogszabályban meghatározott vizitdíj-kompenzáció finanszírozására ."

Indokolás : Lásd a T/1303/18/4 . sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz.
- a Gazdasági biz.
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását
javasolja :

/16. § Az Flt. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben jelölje ki [A] az állami
foglakoztatási szerve[e] t . Az állami foglalkoztatási szervek [szervezetére, irányítására,
hatáskörére,] feladataira, egymás közötti kapcsolatára vonatkozó szabályokat a Kormány
rendeletben[, az illetékességére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben] határozza
meg.[„]

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hojzy rendeletben állapítsa meg az állami foglalkoztatási
szervek illetékességi területét ."

Indokolás : Lásd a T/1303/18/5 . sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7 . A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 24. §-ának a következő módosítását
javasolja :

„24. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007 . január 1-jén lép
hatályba. Ezzel egyidejűleg az Flt . 12 . §-ának (3) bekezdése, az Flt . 14/A. §-át megelőzően az
„Intenzív álláskeresés támogatása" alcím, az Flt . 16/B. §-át megelőzően az „Álláskeresők
munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása" alcím, az Flt . 15. §-a,
16/B . §-a, 18/A. §-ának (1) bekezdése, az Flt. 19 . §-át követően a „Fiatal álláskeresők
foglalkoztatásának támogatása" alcím, az Flt. 19/A. §-a, az Flt. 27 . ~-a (4) és (7)
bekezdésében az ,(illetőlep, annak kirendeltségénél)" szövegrész, az Flt . 39/A. §-a (4)
bekezdésének a) pontja, 39/A. §-ának (11) bekezdése, az Flt . 47. §-át megelőzően az
„ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT" cím, valamint az „Állami Foglalkoztatási
Szolgálat összetétele" alcím, a 48 . §-t megelőzően a „Foglalkoztatási Hivatal" alcím, a 49 . §-t
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megelőzően a „Megyei (fővárosi) munkaügyi [K]központ" alcím, 50/A . §-át megelőzően az
„A munkaügyi központ kirendeltsége" alcím, továbbá 53 . §-át megelőzően a „Regionális
képző központ" alcím, az Flt. 48-50/A . §-a, 52 . §-a, 53 . §-ának (1)-(2) bekezdése, [56/A. §-a
(3) bekezdésének első mondata,] valamint 58. §-a (8) bekezdésénekfi pontja, valamint (10)
bekezdése, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 .
évi IV, törvény módosításáról rendelkező 1996 . évi CV11. törvény 37. §-ának (4) bekezdése,
valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . éviIV .
törvény módosításáról rendelkező 2005. évi LXX. törvény 19 . &-ónak (10) bekezdése hatályát
veszti .

(2) A törvény 12 . &-ónak (2) bekezdése a kihirdetés napión lép hatályba, ezzel egyideiűleg az
Flt.7. ~-a (2) bekezdésének b) pontjában a--a Magyar Köztársaságnak és a vele az Európai
Unióhoz azonos időpontban csatlakozó más államoknak a csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerződés tartalmának megfelelően -„ szövegrész hatályát veszti .

[(2) ]33)-E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Flt .
- 7. §-a (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter" szövegrész
helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter)"
szövegrész,
- 7. § -ónak (3) és (6) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, 13/A. §-ának (4)
bekezdésében, 19 . §-ának (2) bekezdésében, 19/B . §-ának - e törvény 9 . §-ával
megállapított - (4) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 22 . §-ában, 36/A. §-ában,
39. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 39/A . §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében,
(2) bekezdésének d) pontjában, (4)-(7) bekezdésében, 39/1) . § (1) bekezdésében, 43 . §-a
(8) bekezdésében, 53 . §-a (1) és (3) bekezdésében, 56/A . §-a (4) bekezdésében, valamint
58. §-a (8) bekezdésének felvezető szövegében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter" szövegrész helyébe a ,miniszter" szövegrész,
- [az Flt .] 8 . §-a (5) bekezdésének b) pontjában, valamint 41/A . §-a (6) bekezdésében,
51/A. §-ának (7) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium"
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
minisztériummal" szövegrész,
- 58 . §-a (8) bekezdésének g) pontjában a ,pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe
az „adópolitikáért felelős miniszterrel" szövegrész,
- 51/A . § (7) bekezdésében a „Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatokért felelős minisztérium" szövegrész,
- [az Flt.] 42 . §-ának (9) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal"
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság" szövegrész, a „Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztériumot" szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztériumot" szövegrész,
- [az Flt.] 7. §-a (7) bekezdésében a „megyei (fővárosi) munkaügyi tanács" szövegrész
helyébe a „ [helyi] munkaügyi tanács" szövegrész,
- 16/A. § (5) bekezdésének a) pontjában a „megyében történő felhasználásra elkülönített"
szövegrész helyébe a ,,decentralizált" szövegrész,
- 3. §-ának (1) bekezdésében az „országosan kiépített munkaerőpiaca szolgáltatást nyújtó
állami szervezet (a továbbiakban : Állami Foglalkoztatási Szolgálat)" szövegrész helyébe
az „állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,
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- 3 . §-ának (3)-(5) bekezdésében, 4 . §-ának (1) bekezdésében, 8 . §-a (4) bekezdésének d)
pontjában, (5) bekezdésének b) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésében, 39 . §-a (2)
bekezdésének h) pontjában, [(3) bekezdésének c) pontjában,] 39/A . §-a (2) bekezdése e)
pontjának 3 . alpontjában az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat" szövegrész helyébe az
„állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,
- 10/A . §-a (3) bekezdésében az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat szerveivel" szövegrész
helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel" szövegrész,
- 39/A . §-a (2) bekezdése b) pontjának 5 . alpontjában az „Állami Foglalkoztatási
Szolgálatnak" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek" szövegrész,
[- 39 . § (9) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal és a megyei (fővárosi)
munkaügyi központok" szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási szerv"
szövegrész,]
- 42 . ~ (5) bekezdésében az „az Államháztartási Hivatallal" továbbá a Magvar
Államkincstár Részvénytársasággal szövegrész helyébe, az „továbbá a kincstárral"
szövegrész, valaminta,,négyoldalú" szövegrész helyébe, a,,háromoldalú" szövegrész,
- 51/A. §-a (1) bekezdésében az „A munkaügyi központ" szövegrész helyébe az „Az
állami foglalkoztatási szerv" szövegrész, 12 . §-a (2) bekezdésében, 14. §-a (1) és (8)
bekezdésében, 16/A . §-a (1) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében, 20 . §-a (4)
bekezdésében, 25 . §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 27 . §-a (9) bekezdésében, 31 . §-
ában, 44 . §-a (2) bekezdésében, 46 . §-a (5) bekezdésében, 51/A . §-a (2), (4) és (6)
bekezdésében, 54 . §-a [(9)] (3) bekezdésében, 58 . §-a (5) bekezdésének k) és l) pontjában
az „a munkaügyi központ" szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási szerv"
szövegrész,
- 51/A. §-a (3) és (5) bekezdésében, 58 . §-a (7) bekezdésében az „a munkaügyi központot"
szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervet" szövegrész,
- 27 . §-a (4) és (7) bekezdésében, 46 . §-a (4) bekezdésében az „a munkaügyi központnál"
szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervnél" szövegrész,
- 31 . §-ában az „a munkaügyi központhoz" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási
szervhez" szövegrész, 36 . §-a (1) bekezdésében, 37 . §-a (6) bekezdésében az „a
munkaügyi központnak" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek"
szövegrész,
- 25. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „illetékes munkaügyi központ" szövegrész
helyébe az „állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,
- 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában az „illetékes munkaügyi központot" szövegrész
helyébe az „állami foglalkoztatási szervet" szövegrész,
- 14. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „a telephely szerint illetékes munkaügyi
központtal" szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervvel" szövegrész,
- 37. §-a (5) bekezdésében az „A munkaügyi központ igazgatója" szövegrész helyébe az
„Az állami foglalkoztatási szerv vezetője" szövegrész,
- 29. §-a (3) bekezdésében az „A munkaügyi központ kirendeltsége" szövegrész helyébe
az „Az állami foglalkoztatási szerv" szövegrész, 36. §-a (2) bekezdésében az „a
munkaügyi központ kirendeltsége" szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási
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 . §-ának (1) bekezdésében az „a megyei (fővárosi)
munkaügyi központok" szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervek"
szövegrész,



[- 39. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok"
szövegrész helyébe a „helyi munkaügyi tanácsok" szövegrész,]
[- 57/A. § (6)-(7) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe „az
állami foglalkoztatási szerv" szövegrész,]
- 30 . §-ának e törvény 11 . §-ával megállapított (8) bekezdésében a „(6) bekezdésben"
szövegrész helyébe a „(7) bekezdésben" szövegrész,
- 43 . §-ának (1) bekezdésében a „regionális képző központok" szövegrész helyébe az
„állami felnőttképzési intézmények" szövegrész, 53 . § (3) bekezdésében a „képző
központ" szövegrész helyébe az „állami felnőttképzési intézmény" szövegrész,
- 12. §-a (4) bekezdésében az „a munkaügyi központ igazgatója" szövegrész helyébe az
„az állami foglalkoztatási szerv vezetője" szövegrész,
- 46/B.~-a (3) bekezdésében az-illetékes állami adóhatóságnak" szövegrész helyébe az
„állami adóhatóságnak" szövegrész,
- 57/A.~-a (3) bekezdésének a) pontjában a ,nyuQdíi- és egészségbiztosítás szervei"
szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv"
szövegrész,
- 57/A.$-a (3) bekezdésének d) pontjában az „állami adóhatóság szervei" szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság" szövegrész
lép .

[(3)] Az e törvény hatálybalépése előtt működő megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok e
törvény hatálybalépésével megszűnnek. Ha a [helyi] munkaügyi tanács a megszűnést követő
munkanapig nem alakul meg, a hatáskörébe tartozó kérdésekben az állami foglalkoztatási
szerv vezetője dönt .

[(4)](5) Az e törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási
ügyekben a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T1130311816. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .
- a Költségvetési biz .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006 . november 30 .

Simon Gábor s .k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke
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Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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