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A Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága a Házszabály 94 . §-ának (1 )
bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a foglalkoztatás el ősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény módosításáról szóló T/10934 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . Javasoljuk a törvényjavaslat 8 . §-ának kiegészítését a következ ő (3) bekezdéssel, ezzel
egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik :
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(1) Az Flt . 39. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

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

„a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, a munkanélküli
járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, az el őnyugdíj, a nyugdíj el őtti munkanélküli
segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a költségtérítés (31 . §), valamint ezek juttatásával
kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhel ő, a társadalombiztosítási
szabályokban meghatározott járulék finanszírozására, valamint a válság miatt
létszámleépítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának — az álláskeresési támogatá s
folyósítása helyett történő — elősegítésére ;”

(2) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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[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 munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására, az állami
felnőttképzési intézmény munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos feladatainak finanszírozására ,
az állami foglalkoztatási szerv által alap- és középfokú oktatási intézményben pályaválasztás
elősegítése érdekében szervezett munkaerő-piaci információkat nyújtó rendezvény kiadásaira ,
a MAT működtetésére, a társadalmi párbeszéd intézményeinek működéséhez és fejlesztéséhez
való hozzájárulásra, a munkaügyi tanácsok működéséhez való hozzájárulásra, valamint a
keresetpótló juttatással kapcsolatos postaköltség finanszírozására ; ”

(3) Az Flt. 39. §-ának (12) bekezdése egy újk)ponttal egészül ki

[A Munkaerőpiaci Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza]

„k) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap el ő- és társfinanszírozására szolgáló
pénzeszközöket .”

([3]4) Az Flt. 39. §-ának (13) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(13) A Munkaerőpiaci Alap a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználás ú
támogatásaira biztosított forrásból átcsoportosított pénzeszköz terhére finanszírozza a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának külön jogszabályba n
meghatározott támogatását .”

2. Javasolom a törvényjavaslat kiegészítését a következő új 9. §-sal, ennek megfelelően a
jelenlegi 9–18 . számozása 10-19. §-ra változik :

Az Flt. 39/C. §-ának (1) bekezdése a következ ő k)ponttal egészül ki :

[A Munkaerőpiaci Alap bevétele]

„k)az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól az 1927/2006 EK rendelet alapjá n
társfinanszírozás címen befolyó bevétel . ”

3. Javasolom a törvényjavaslat kiegészítését a következő 11 . §-sal, ezzel egyidejűleg a
jelenlegi 11–18 . számozása 12–19. §-ra változik:

„11 . §

Az Flt. a következő új 43/B. §-sal egészül ki :

„43/B . § Az állami foglalkoztatási szervek közreműködésével, az Európai Globalizáció s
Alkalmazkodási Alap bevonásával megvalósuló programok tekintetében a Munkaer őpiaci
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Alap a támogatásokat elő- és társfinanszírozza. Az előfinanszírozott összeget terheli az
Euró • ai Globalizációs Ala • által me nem térített kiadás ."

INDOKOLÁ S

Az 1927/2006 EK rendelet (EK rendelet) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapbó l
(EGA) nyújtott támogatás a világkereskedelemben bekövetkező szerkezeti változások miatt
elbocsátott munkavállalók számára biztosít szolidaritást és segítséget .

Az EK rendeletben meghatározott feltételek alapján a kérelmező tagállam előfinanszírozza a
támogatással megvalósuló programok teljes költségét, majd a Bizottság a támogatá s
folyósításáról szóló határozat elfogadását követően egy összegben folyósítja a közösség i
támogatást.

A módosító javaslat célja : az Alap hazai el ő- és társfinanszírozására szolgáló pénzeszközök
megteremtése, az Alap bevonásával megvalósuló programok pénzügyi finanszírozásána k
rendezése.

Az Flt. módosításával az Alap hazai el ő- és társfinanszírozására szolgáló pénzeszközöket a
Munkaerőpiaci Alap (MPA) költségvetésében külön előirányzat tartalmazza. Továbbá az
MPA bevétele között megjelenik az Alaptól az EK rendelet alapján társfinanszírozás címe n
befolyó bevétel .

A törvény rendelkezik egyértelműen arról, hogy az állami foglalkoztatási szerve k
közreműködésével, az Alap bevonásával megvalósuló programok tekintetében a
Munkaerőpiaci Alap a támogatásokat el ő- és társfinanszírozza, illetve az előfinanszírozott
összeget terheli az Alap által meg nem térített kiadás .

Budapest, 2009 . november 18 .

úr Nándor
a b ottság elnöke
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