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Zárószavazás el ő tti módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Asszony !
A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/6647/125 . számú egységes javaslathoz a következ ő
zárószavazás el ő tti módosító

javaslato t

terjesztjük el ő :
Az egységes javaslat 20 . §-ában az Flt . 14/A. §-ának (1) bekezdése a következőképpen
változik :
„14/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a – külön jogszabály szerint érvénye s
munkaerőigénnyel rendelkez ő – munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme eseté n
megállapodást köt arra vonatkozóan, hog y
a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaer ő igény kielégítése érdekében képzési támogatást
nyújt álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhe z
szükséges, állam által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez ,
foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányul ó
képzésben (betanító képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D es E járműkategóriájára
érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosít ó
képzésben történő részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresőt[vel vagy a képzés
megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy] legkésőbb a képzés által nyújtott
szakképesítés megszerzését követ ően legalább a képzés időtartamának megfelelő időtartamig
foglalkoztatja illetve továbbfoglalkoztatja [munkaviszonyt létesít] .”

Indokolá s
A pontatlan jogszabályi megfogalmazások gyakran biztosítanak „kiskapukat”, ezért indokolt a
törvényjavaslat megfogalmazásának egyértelm űvé és világossá tétele . Ennek érdekében
rögzíteni kell, hogy mikortól és mennyi időre lesz köteles a munkáltató a képzésen részt vett
álláskeres őt foglalkoztatni . Különösen fontos ez, hiszen a jöv őbeni munkaadó kérésére a z
állam jelentős anyagi ráfordítást vállal egy-egy képzetlen munkavállaló felkészítésében . Ezen
tényt figyelembe véve jogos igény, hogy legalább a képzés id őtartamának megfelelő időre
alkalmazza a munkáltató az állami támogatással - az ő kérésére - képesítést szerzett
munkavállalót.
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