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Az Országgyűlés

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2 3 r „

Dr. Katona Béla
az Országgyű lés elnöke részére

Bizottsági módosító iavaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az egyes
szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggőmódosításáról” szóló T/11310 számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a következ ő 32-33 . §-sal egészül ki, egyúttal a törvényjavaslat 32-35 . §
számozása értelemszerűen változik :

"32.

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény(a
továbbiakban : Flt .) 26. §-a a következ ő (7)48) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendelete k
hatálya alá tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzet t
bért, szakmai jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kel l
figyelembe venni .

(8) A 27.* (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.”

(2) Az Flt . 27.§-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(6) A folyósítási idő számítása szempontfából ajogosultsági idő csak egyszer vehető figyelembe.
Ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósításának számára meghatározott időtartamát teljes
mértékben nem vette igénybe, az ismételt folyósításnál a járadékfolyósítás id ő tartamának alapját
k= • ező 'o osultsáű időt a tén le ! es 'áradékfol ósítási időtartamnak me elelően csökkenteni kell .
Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak
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ve eha tásáról szóló rendeletek hatál a alá tartozó személ által az Európai Gazdasá Térs é
másik tagállamában igénybevett munkanélküli ellátás tekintetében is . "

(3) Az Flt . 27.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki :

„(12) Ha az állami foglalkoztatási szerv a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és
annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó álláskeres ő részére ideiglenes ellátást
állapít meg, az ellátás addig folyósítható, amíg az — álláskeresési járadék vagy álláskeresési segély
megállapításához szükséges — az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzet t
jogosultsági időre, valamint szakmai jövedelemre, bérre vagy átlagkeresetre, valamint az igényb e
vett munkanélküli ellátásra vonatkozó bizonyíték rendelkezésre nem áll . Az ideiglenes ellátá s
folyósításának idő tartama nem haladhatja meg a 180 napot .”

(4) Az Flt . 28. - ának (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

[(1) Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső]

„i) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló közösség i
rendeletek hatálya alá tartozik, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába távozik, é s
legfeljebb a távozás időpontjától számított három hónap elteltével a Magyar Köztársaság területér e
nem tér vissza.”

	

(á)	 Az Flt . 36.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló közösségi
rendeletek hatálya alá tartozó álláskereső legalább tizenöt munkanappal a távozást megelőzően
köteles bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek, ha munkakeresés céljából az Európai
Gazdasági Térség másik tagállamába kíván távozni . ”

(6) Az Flt . 60. §- ának helyébe a következő rendelkezés lép :

	

„60 .	 (1) Ez a törvény

a)a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkez ő állampolgárainak jogállásáró l
szóló, 2003 . november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11 . cikk (1) bekezdésea)pontjának és
21 . cikkének,
b). az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz é s
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24 . cikkének való megfelelés t
szolgálja.

(2) Ez a törvény
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004 . április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtásár a
vonatkozó el' árás me .álla . ításáról szóló 2009 . sz tember 16-i 987/2009/EK euró m. . arlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg .”
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33. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban: Kjt .) 57/B .
§-a a következ ő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidej űleg az 57/B . § jelenlegi rendelkezésének
jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A megbízott vezető az 57 . & (1) bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult . ”

(2) A Kit. 85. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a Kjt .
jelenle ' 8i 5 . § 9) bekezdésének megjelölése 85/A. §-ra változik:

„(9) Felhatalmazást kap az államháztartásért felel ős miniszter, hogy az ágazati irányítása, illetv e
felügyelete alá tartozó szervek tekintetében rendeletben határozza meg a külföldi kiküldetés t
teljesítő közalkalmazottak pénzbeni járandóságaira és a kiküldetésre vonatkozó részletes
szabályokat.” "

2 . A törvényjavaslat eredeti számozás szerinti 34 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidei űle	 az Flt . 14. & (1) bekezdésének b) pontfábana
„munkanélküli járadékra” szövegrész helyébe az „álláskeresésijáradékra és álláskeresési segélyre ”
szöveg, 36. §-át megelőző alcím helyébe „Az ellátásokra vonatkozó közös rendelkezések alcím”,
56. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjában az „a munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe az „a z
álláskeresési járadék és álláskeresési segély” szövegrész, 58. §-a (5) bekezdése e) pontjának első
mondatában a „vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik” szövegrész helyébe a „külön törvény szerin t
egyéni vállalkozónak minősül” szöveg, 59. §-ának (2) bekezdésében az „a munkanélküli járadék”
szövegrész helyébe az „az álláskeresésijáradék” szöveg, az „a munkanélküli járadékra” szövegrés z
helyébe az „az álláskeresési járadékra, valamint álláskeresési segélyre” szöveg, valamint 58 . §-a (8 )
bekezdésének a . ont'ában az a munkanélküli 'áradék" szövel.i ész hel ébe az az álláskeresési
járadék és álláskeresési segély" szöveg lép . 2011 . január 1-jén [a foglalkoztatás elősegítésérő l és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény] az Flt. 39. §-a (2) bekezdésének c)
pontjában a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” szövegrész lép . "

3. A törvényjavaslat eredeti számozás szerinti 35 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

"E törvény [1-31 .] 1-33 . §-a és [33-34 .] 35-36 . §-a 2011 . január 1-én hatályát veszti . E rendelkezés
2011 . január 3-án hatályát veszti . "

INDOKOLÁ S

1 . A módosító javaslat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 .
évi IV. törvény (Flt .) egyes rendelkezéseit azért módosítja, hogy megteremtse azokat a jogszabály i
feltételeket, amelyek a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet ,
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szól ó
987/2009 ./EK rendelet végrehajtásához, illetve alkalmazásához szükségesek . Ezért a módosító
javaslat kibővíti az Flt. szabályait az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) más
tagállamában szerzett átlagkereset, bér, szakmai jövedelem figyelembe vételére, a folyósítási idő
szempontjából az EGT másik tagállamában folyósított munkanélküli ellátás beszámítására, a
közösségi jogban meghatározott ideiglenes ellátás összegére és folyósítási idejére, valamint az EGT
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más tagállamába munkakeresés céljából távozó álláskereső bejelentési kötelezettségére vonatkozó
szabályokkal . Ezen túlmenően a módosító javaslat az Flt. egyes rendelkezései, valamint má s
jogszabályokkal (pl . az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009 . évi CXV. törvény) való
összhang megteremtése érdekében pontosítja a törvény szabályait .

2. Az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009 . évi CXXVI. törvény 13. §-a
egy új 57/B-sal egészítette ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . törvényt,
mely egyebek mellett a magasabb vezető beosztású és a vezető beosztású közalkalmazottak
(megbízott vezetők) alapszabadságát általános szabályként a kinevezett magasabb vezet ő és vezető
közalkalmazottakéhoz (kinevezett vezetők) azonos módon állapította meg : a magasabb vezető
beosztású közalkalmazottat 2010 . január 1-jétől ily módon naptári évenként harmincöt, a vezető
beosztású közalkalmazottat naptári évenként harminc munkanap alapszabadság illeti meg .
A jogalkotói szándék arra irányult, hogy e rendelkezéssel a megbízott vezet ők és a kinevezett
vezetők alapvetően azonos mértékű rendes szabadsággal rendelkezzenek. Ennek egyértelművé
tétele érdekében szükség van a Kjt . 57/B . §-ának egy új bekezdéssel való kiegészítésére — s ezze l
egyidejűleg a hatályos rendelkezések átszámozására [lásd Kjt . 57/B. (1) bek.] —, mely világosan
kimondja, hogy a megbízott vezetőket — csakúgy, mint a kinevezett vezetőket [Kjt . 57/A. § (2) bek . ]
nem illeti meg a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság .

Budapest, 2010 . február 8 .
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