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Módosító iavasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/6647 számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6. §-ában az Szt . 37/F. §-a (5)-(6) bekezdésének az alábbi módosításá t
javasoljuk:

„(5) A jegyző a jogellenesen munkát végz ő , rendszeres szociális segélyben részesülő
személyt – a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét els ő alkalommal megállapító jogerős é s
végrehajtható határozata alapján – [írásban figyelmezteti a jogellenes munkavégzésnek a
(6) bekezdés, valamint az (1) bekezdés a) pontjának ae) alpontja szerinti
jogkövetkezményeire .] a határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától az aktív
korúak ellátására jogosult személy ellátásra való jogosultságát három hónap idő tartamra
felfüggeszti .

(6) Amennyiben a (4)-(5) bekezdés szerinti [figyelmeztetés] felfüggesztő határozat
kézhezvételét követő két éven belül a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét
ismételten megállapítja, a jegyző a munkaügyi hatóság jogerős és végrehajtható határozata
alapján, a határozat joger őre emelkedését követ ő hónap első napjától az aktív korúak
ellátására jogosult személy ellátásra való jogosultságát [három hónap id őtartamra
felfüggeszti] megszünteti .”

Indokolá s

Véleményünk szerint a törvényjavaslat szövege szerinti kilátásba helyezett szankció mérték e
(jogellenes munkavégzés esetén els ő alkalommal figyelmeztetés, két éven belüli ismételt
megszegés esetén három hónap időtartamban felfüggesztésre kerül a jogosultság) nem ál l
arányban az ezzel kapcsolatos, a jegyző t terhelő adminisztrációs terhekkel . Különösen akkor ,
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amikor alkalmi munkavállalói könyvvel legálisan lehet dolgozni, tehát nincs „feket e
munkára” kényszerítve a rászoruló a megélhetése érdekében . Ha pedig munkavállalása
meghaladja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás lehetőségét, akkor
valószínűsíthetően olyan jövedelemre tehet szert, hogy már nem indokolt a támogatása .

Ha valóban komolyan akarunk a fekete foglakoztatás ellen fellépni, az első lépcsőt el kell
hagyni, mert nem életszerű az, hogy adott munkavállalót a munkaügyi felügyelőség két éven
belül háromszor is jogellenes munkavégzésen ér tetten .

Ezért is indokolt a figyelmeztetés lépcs őjét átugorva, súlyosabb szankciók alkalmazása már az
első ellenőrzés alkalmával is .

Budapest, 2008 . november 24 .
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