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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságána k

ajánlás a

a T/6647. számon előterjesztett, Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy ű lés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
november 12-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az El ő terjesztő képviselő inek a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolásait .

Az Előterjesztő képviselője különösen arra hívta fel a bizottság tagjainak a
figyelmét, hogy a benyújtott törvényjavaslat öt törvényt kíván módosítani, és részé t
képezi egy komplex kormány programnak, melynek a benyújtott törvényjavaslat mellet t
vannak törvényi szabályozást nem igényl ő részei, projektjei is . A foglalkoztatást érintő
jogszabály módosítások kapcsán az Előterjesztő képviselője kiemelte, hogy nincs benne
a törvényjavaslatban, hogy 3000 fő foglalkoztatás-szervező vesz majd részt a
törvényjavaslatban szereplő foglalkoztatási szabályok megvalósításában, illetve
előkészítésében .

A bizottsági tagok részéről számos kérdés hangzott el mind kormánypárti, mind
ellenzéki oldalról az Előterjesztő felé. Kérdések hangzottak el a törvényjavasla t
fogalomhasználatára, a hatályba lépésig rendelkezésre álló rövid határid őre és a
felkészülésre, az átmeneti rendelkezésekre, az átképzésre és szakképzésre vonatkozóan .



Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy hogyan kell értelmezni azt a
szabályt, hogy a rendszeres szociális segély csak egy főnek jár egy családban, illetve,
hogy emellett egy másik családtag részesülhet-e egyéb támogatásban, pl . rendelkezésre
állási támogatásban, illetve egyszerre ketten is részesülhetnek-e e támogatásban eg y
családon belül .

A törvényjavaslat elfogadását támogató, kisebbségben maradt képvisel ők
részéről is elhangzott, hogy a benyújtott törvényjavaslat fogalomrendszere é s
megszövegezése nehézkes és nehezen követhet ő . Nem pontosan érthető e vélemény
képviselő i szerint, hogy mi a különbség a közmunka, a közcélú munka és a közhaszn ú
munka, illetve foglalkoztatás között. E képviselők szerint ellentmondásosak a
törvényjavaslatnak a felülvizsgálatra vonatkozó szabályai is . Elhangzott kormánypárti
képviselők részérő l is, hogy a törvényjavaslat által biztosított felkészülési id ő túlságosan
rövid, különös tekintettel az önkormányzatokra háruló közfoglalkoztatási tervkészítési
kötelezettségre.

Az ellenzéki képviselők örömmel üdvözölték a benyújtott törvényjavaslatot
abból a szempontból, hogy véleményük szerint a benyújtott javaslat egyfajta beísmerés e
a Kormány eddigi szociális és foglalkoztatási politikája cs ődjének. Szerintük a Kormány
végre felismerte, hogy a szociális segítségnyújtás általuk bevezetett eddigi rendszere
nem vezetett eredményre.

Az ellenzéki képviselők a fentiek ellenére nem értenek egyet a törvényjavaslat
célkitűzéseivel, és nem támogatják a törvényjavaslat elfogadását . E vélemény képviselői
szerint hiba volt a családi segélyezés irányába elmenni, illetve megszüntetni a polgári
kormány által bevezetett iskoláztatási támogatást . Az ellenzéki képviselők szerint a
törvényjavaslat újabb indokolatlan terheket ró az önkormányzatokra, a
közfoglalkoztatási terv kötelező előírásával, és ennek a végrehajthatósága is kérdése s
szerintük. A törvényjavaslat e vélemény képviselői szerint nem segíti visszavezetni a
rászoruló munkavállalókat a munkaerőpiacra, mivel a hosszabb távú foglalkoztatás
sikeresebb lehetne .

A benyújtott törvényjavaslat a többségi véleményt képező , nemmel szavazó
képviselők szerint egy kiszámíthatatlan, nem tervezhető rendszert hoz majd létre,
amelynek elfogadása nem érdeke senkinek, sem az önkormányzatoknak, sem a
munkavállalóknak, sem a segítségre szorulóknak. Egyik képviselő szerint
törvényjavaslatot kellene benyújtatni az iskoláztatási támogatás visszahozása tárgyában,
a képzések, illetve átképzések megfelel ő előkészítése érdekében, mivel szerinte anna k
megszüntetése miatt emelkedett a 35 év alatti, 8 általánost el nem végzők száma .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak
(9 i, 1 n,8 t) .

A bizottság előadója az általános vitában : Varga József (Fidesz)
A kisebbségi vélemény el őadója: Teleki László (MSZP )

Budapest, 2008 . november 12 .

Balog ZQ án
a bizottság elnöke
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