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Demokratikus Koalíció

Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés
alapján a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27. számú
törvényjavaslathoz a következő módosító javaslatot terjesztjük elő:
Tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság
Módosító javaslat
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
[8. Foglalkoztatási jellegű rendelkezések eltérő alkalmazása

9.§
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható
hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a
munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a
munkaerő fejlesztésén keresztül GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci programmal
kapcsolatos ügyekben.
10. §
A 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló
407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett minősített foglalkoztatókat az
ezen alcím hatálybalépését követő 15. napig a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásába át kell
vezetni.]
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A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[11. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
14.§
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
,,(la) Az (1) bekezdésben meghatározott személy magyarországi foglalkoztatása tekintetében
a Kormány rendeletben az Mt. 214. § (1) bekezdés f) pontja szerinti minősített
kölcsönbeadónál történő foglalkoztatás esetére is megállapíthat munkavállalási engedély alóli
mentességet."
15.§
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 60.
§ (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

,J) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i
2008/104/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek"
(való megfelelést szolgálja.)
16.§
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 7. § (6) bekezdésében a ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)" szövegrész helyébe a ,,harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásáért feleiős miniszter" szöveg,
b) 7. § (6) bekezdés a) pontjában a ,,Magyarországon egyidejűleg összesen" szövegrész helyébe
a ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) egyetértésben a
Magyarországon egyidejűleg összesen" szöveg
lép.]
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[26. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény módosítása
49.§
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 86/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A 86/J. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az eljáró idegenrendészeti hatóság az
eljárás során a foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, de a foglalkoztatónak küldött irat
tartalmáról az ügyfelet értesíteni kell. Ha az eljáró idegenrendészeti hatóság nem a
foglalkoztatóval tart kapcsolatot, az ügyfélnek küldött irat tartalmáról a foglalkoztatót
értesíteni kell."
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50.§
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 120. § (la) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E törvény)

,,dJ a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i
2008/l 04/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek"
(való megfelelést szolgálja.t]
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. alcím
Módosítás jellege: elhagyás
[32. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
60.§
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdése a következő f) ponttal
egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)
,,1) minősített kölcsönbeadó: az a b) pont és a 215. § szerinti kölcsönbeadó, aki harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására egyéb jogszabályokban foglalt
feltételek alapján jogosult."
61. §
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának,
a munkaerő-kölcsönzésért a kölcsönbeadónak és minősített kölcsönbeadónak fizetendő
minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó és a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba
vételének feltételeit és részletes szabályait, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra,
valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó
szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
46. Az Európai Unió jogának való megfelelés
115. §
( 1) E törvény
{a) 11. alcíme, 26. alcíme és 32. alcíme a munkaerő-kölcsönzés keretében történő
munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) 11. alcíme, 26. alcíme és 32. alcíme a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam
területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló
összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam
területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,]
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Indokolás
A magyar munkavállalók védelme érdekében a Demokratikus Koalíció képviselői által benyújtott
módosító javaslat a törvényjavaslat azon rendelkezéseinek elhagyására irányul, melyek a harmadik
országból származó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos könnyítéseket tartalmazzák.
Az a kormány, amelyik éveken át idegengyűlöletre trenírozta Magyarországot, most tárt kapukkal
várja a harmadik országból származó munkavállalókat. Miközben a kormány a migránsok ellen
hangoló kampányaival igyekezett a magyar lakosságot a külföldiek ellen hangolni, a gazdasági
szükségszerűség ezzel ellentétes lépésekre kényszeríti őket. Ilyen lépés volt többek között az a 2021ben bevezetett módosítás, amely 10 százalékról 20-ra emelte azt a kvótát, ameddig külföldi
munkavállalókat alkalmazhatnak a külföldi cégek Magyarországon.
A törvényjavaslatban foglaltak a korábbi szabályozással ellentétben jelentősen egyszerűsítik a
külföldi, harmadik országbeli munkaerő behozatalát. Álláspontunk szerint ez egyértelműen hátrányos
a magyar munkavállalók számára, mivel így közvetve alacsonyan tartaná a munkabéreket, valamint
a munka világának peremére szorult magyar munkavállalók munkához való jutását is megnehezítené.
A munkaerő kölcsönzés egy olyan ún. atipikus munkaerő-piaci eszköz, amelyet a munkavállalók (és
érdekképviseleteik) sem igazán szeretnek, hiszen korlátozott a munkavállalói jogok érvényesülése,
ebből eredően az alkalmazotti kiszolgáltatottság jóval nagyobb, mint a hagyományos
munkaviszonyos foglalkoztatás esetében.

Kordás László

Varga Zoltán
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Varju László
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