
TÁJÉKOZTATÓ
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,

valamint egyéb törvények módosításáról szóló

T/3500. sz. előterjesztésről

A miniszteri indokolás szerint a törvényjavaslat célja az aktív korú, munkaképes, de a munkaerő-
piacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének megteremtése, az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer kialakításával. A közfoglalkoztatás bevezetésével párhuzamosan nagy mértékű
módosítást hajt végre az előterjesztés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. (a továbbiakban: Flt.), és a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) rendelkezésein.

1. § Közfoglalkoztatás közfeladatra szervezhető, eszerint közfoglalkoztató csak helyi és
kisebbségi önkormányzat, vagy ezek jogi személyiséggel rendelkező vállalata, költségvetési szerv,
egyház, civil szervezet (de csak az, aki a nemzeti civil alapprogramban szerepel), közhasznú
szervezet, állami vagy önkormányzati tulajdon kezelésével megbízott szerv, vízitársulat,
erdőgazdálkodó lehet, ez utóbbi csak erdőterület kommunális szennyeződéstől való megtisztítása
céljából.

Közfoglalkoztatott: 16. életévét betöltött Flt. szerinti álláskereső.

Közfoglalkoztatási jogviszony: A jogviszonyra az Mt. szabályai csak kivételekkel
alkalmazhatóak, pl. csak határozott idejű lehet a közfoglalkoztatási jogviszony; a közfoglalkozatási
bér nem egyenlő minimálbérrel, de meghatározása nincs az előterjesztésben. Azonban nagy
valószínűség szerint kevesebb lesz a minimálbér összegénél, mert egyrészről csak így tehető a
munkáltatók részére vonzóvá, másrészt a közfoglalkoztatási garantált bér meghatározása úgy szól,
hogy a középfokú végzettséghez kötött közfoglalkoztatás esetén ez a bér nem lehet kevesebb a
megelőzően folyósított álláskeresési járadéknál, amely új szabály szerint legfeljebb a minimálbér
lehet, nem a 120%-a, mint a módosítás előtt. További kivételek, példálódzva: nincs külföldön
történő munkavégzés; nincs tanulmányi támogatás, működési bizonyítvány, pályázat; stb. A
közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszonyt csak az illetékes munkaügyi központ előzetes
hozzájárulásával szüntetheti meg.

A közfoglalkoztatási jogviszony keretében nem érvényesülnek azon szabályok sem, hogy az
álláskereső nem köteles elfogadni olyan állást, amely a lakóhelyétől munkahelyéig való oda- és
visszautazása a 3 órát meghaladja, ha 3 órát meghaladja, és 10 évesnél fiatalabb a gyermeke,
ingyenes szállítást, ha a 6 órát meghaladja ingyenes elhelyezést és tisztálkodási lehetőséget köteles
a közfoglalkoztató biztosítani.

4. § A közfoglalkoztatási jogviszony biztosítási jogviszonynak számít, ellátásokra jogosít, utána
adó- és járulékterheket a munkaviszonyhoz hasonlóan kell megfizetni.

5-14. § A közfoglalkoztatás rendszerének kialakítása magával hozza az álláskeresők ellátási
rendszerének teljes átalakítását.

Az álláskeresési járadék megmarad, a járadékra való jogosultság a megelőző jogosultsági időtől
függ, és marad a folyósítási időszak két szakasza. A járadékhoz szükséges jogosultsági idő 4 évről
5 évre nő, egy nap folyósítási időhöz a módosítás után nem 5 nap, hanem 10 nap megelőző
jogosultsági idő kell. A folyósítási időszak 270 napról 180 napra csökken. A járadék összegének
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felső határa a folyósítási időszak első szakaszában már nem a minimálbér 120%-a, hanem az
egyenlő a kötelező legkisebb munkabér összegével. A 91. naptól kezdődő ún. második szakaszban
megmarad az eredeti szabály, vagyis minimálbér 60%-a

Az álláskeresési segélyt még jobban megváltoztatja a törvényjavaslat. Eddig 3 formája volt ismert:
1) az álláskeresési járadékot kimerítettek segélye, 2) az álláskeresési járadék minimális jogosultsági
idejét el nem érő jogosultsági idővel rendelkezők segélye, 3) az öregségi nyugdíjkorhatárt
megközelítő életkorúak segélye. Egyedül csak a 3) pontban írt eset marad meg: ha az
álláskeresőnek a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, legalább 90
nap álláskeresési járadékban részesült és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idővel. A segély az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának
megszerzéséig folyósítható, maximális összege a minimálbér 40%-a, de ha a járulékalap ennél
kisebb, akkor az aszerinti segélyt kapja.

15-17. § A törvényjavaslat további szakaszai a Közfoglalkoztatási Nyilvántartás létrehozásáról, az
ahhoz való hozzáférésről rendelkeznek.

18. § A törvényjavaslat 18. szakaszai felhatalmazza a kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a
közhasznú munkaerő-kölcsönzés és a közhasznú kölcsönzőkre vonatkozó rendelkezéseket,
amiatt módosítja az Mt. 203. §-át.

19-23.§ A közfoglalkoztatás bevezetésével megcélzott aktív munkanélküliek munkaerő-piaci
visszavezetése miatt a szociális ellátórendszer módosítása is szükséges. A rendszeres szociális
segély mind feltételrendszerében, mind pedig összegében módosul, ennek megfelelően az 55
éven felüliek is foglalkoztathatónak minősülnek, szociális segélyt csak a nyugdíjkorhatár betöltése
előtt 5 évvel kaphatnak azok, akik nem tudnak elhelyezkedni. A közmunkáktól való húzódozás
pedig a szociális segély elnyerésének gátja lesz.

A törvényjavaslat további pontjai a szociális intézményhálózat változásaira terjed ki, például az
utcai szociális munka normatív támogatása helyett pályázati rendszer lesz, továbbá tartalmazza az
előterjesztés krízisellátási tevékenység speciális szabályait, a gyermekjóléti alapellátások hatásköri
változásait.

A törvényjavaslat mind az álláskeresők, mind a szociális ellátás jogosultjai, mind pedig a
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások vonatkozásában TAJ-alapú
nyilvántartás bevezetését írja elő.

Budapest, 2011. június 20.
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