
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

T/6647/ . . .

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/6647. számon
benyújtott törvényjavaslathoz alább i

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A Javaslat 5 .§ szakasza az alábbiak szerint változik :

5. §

Az Szt . a 33 . §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki, és ezzel egyidej ű leg a
33-37 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„Aktív korúak ellátás a

33 . § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer ő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás . A jegyző aktív korúak ellátására való
jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek ,

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vag y
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül (az a)-c) pont szerinti személy a

továbbiakban együtt : egészségkárosodott személy), vagy
d) akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély ,

vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama
lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keres őtevékenység folytatás a
miatt a folyósítási idő lej ártát megelőzően szüntették meg, és a kereső tevékenységet követ ően
az Flt . alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

J) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megel őző [két] egy évben az
állami foglalkoztatási szervvel legalább [egy év időtartamig] három hónapig
együttműködött, vagy
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g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelés i
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka ,
az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantság i
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megsz űnt, illetve az özvegyi nyugdí j
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg [, é s k özvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább háro m
hónapig együttműködött ]

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, é s
keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállaló i
könyvvel végzett munkát – nem folytat .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdí j
mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs .

(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti előzetes együttműködés idő tartamának
számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személ y
által elvállalt munka id őtartamát is figyelembe kell venni .

(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság
a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt . alapján folyósított álláskeresés i

támogatás idő tartamának kimerítésétő l ,
b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétő l ,
c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításána k

megszűnésétől

számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg .

34 .

	

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a
személynek, aki

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését
tölti,

b) a 3 . § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott ,

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül ,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig ,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges

munkaviszonnyal rendelkezik ,
fi katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat, vagy az Flt . szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban
részesül .

35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságá t
megállapították – a 378 . §-ban foglaltak szerinti kivétellel – az állami foglalkoztatási
szervnél kéri az álláskeres őként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedés e
érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illető leg
közfoglalkoztatásban vesz részt .
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(2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás ,
illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha

a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggye l
alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltöt t
munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt . 25 . § (2) bekezdése b) pontjának megfelel ,
továbbá

b) a munka
ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt . 25. §-a (2) bekezdése d)

pontjának megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelez ő legkisebb munkabér
összegét, vagy

bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a
munkahely és a lakóhely közötti naponta történ ő oda- és visszautazás ideje az Flt . 25. §-a (2)
bekezdésének d) pontjában meghatározott idő tartam felét nem haladja meg, és a várható hav i
kereset legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét
eléri .

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közfoglalkoztatásban keres őképtelenségér e
hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keres őképtelenség fennállásának vizsgálatára
külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet .

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultság a
megállapításának időpontjában a 35 . életévét nem töltötte be, és általános iskola i
végzettséggel nem rendelkezik – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan képzésben ves z
részt, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez
szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésér e
irányul .

(5) A (4) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapításától a képzésbe történ ő bekapcsolódásáig terjedő időtartamra – amennyiben ez az
idő tartam a 30 napot meghaladja – közfoglalkoztatásban vesz részt .

36. (1) A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata . A
közcélú munka megszervezését a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útjá n
is végezheti .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy
közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat e llátását kell
érteni, amelynek teljesítésérő l – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik .

(3) Közcélú munka keretében foglalkoztatható
a) a 35. § (1) bekezdése vagy a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy, vag y
b) a 33 . (1) bekezdésének j) és g) pontjában foglaltak szerint előzetesen együttműködő

személy, vagy
c) aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresés i

támogatásra való jogosultságot, a (4) bekezdés szerinti munkaviszonyának lejártáig .

(4) A közcélú munkavégzésre – legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább
harminc munkanap egybefüggő munkavégzési időtartammal – határozott idejű
munkaviszonyt kell létesíteni . A munkaszerződésnek tartalmaznia kell

3



a) a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését é s
székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét,

b) azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre ,
c) a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megsz űnésének naptári napját ,
d) a személyi alapbért ,
e) a munkakört ,
J) a munkavégzési helyet, valamint
g) azt, amiben a felek megállapodnak .

(5) A foglalkoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatná l
kezdeményezheti a (3) bekezdés szerinti személy adott munkakörre való alkalmasságának
körében adott vélemény felülvizsgálatát .

(6) A foglalkoztató a biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentéssel egyidej ű leg
tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a közcélú munka keretében foglalkoztatott
személyek természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezd ő időpontjáról és
várható időtartamáról, valamint a közcélú munkavégzés helyéről .

37. § (1) A 35 . § (1) bekezdése szerinti személyt arra az id őtartamra, amikor
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vag y
b) o lyan képzésben v esz r észt, amelyhez a z F lt . szerinti k eresetpótló j uttatást r észére

nem állapítottak meg ,

rendelkezésre állási támogatás illeti meg .

(2) A 35. § (1) bekezdése szerinti személy esetében az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megállapító határozatban egyidej űleg rendelkezni kell a rendelkezésre állási
támogatásra való jogosultság megállapításáról .

(3) A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege.

(4) Közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a rendelkezésre állási
támogatásnak a 25 . § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatá s
megszűnését követően kell lefolytatni ."

INDOKOLÁS

Úgy véljük, hogy a jelenlegi új szabályozás keretei között érdemes az el őzetes egy éves
együttműködést három hónapra csökkenteni illetve - megsz űnő ellátások esetében - a három
hónapos együttműködést eltörölni . Feltehetően a munkanélküli ellátásokat már kimerít ők
vagy abba be sem jutók kerülnek ebbe a rendszerbe, akik számára fontos, hogy minél el őbb
ellátáshoz, illetve a közfoglalkoztatás által munkához jussanak .

Dér Zsuzsanna

Budapest, 2008. november 24 .

4



1

	

(MSZP)

	

(MSZP)

Lombos István Juhász

	

ai Katalin

(MSZP)

Szabados Ákos

(MSZP)

Dr. Nyúl István

(MSZP)

(MSZP)

Dr. Tóth István

(MSZP)

Deak Istvánné

Winkfein Csaba

(MSZP)
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