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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
módosításáról, T/12217. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/12217/3-15. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "1. § [(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [a 
továbbiakban: Kjt.] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 „(2) A KOMT-ban a Kormány 
 
 a) a reprezentatív, valamint az alapszabályában meghatározott országos 
szakszervezeti konföderációk, továbbá 
 
 b) az alapszabályában meghatározott országos önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetek képviselőivel egyeztet.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása 
feleslegessé válik): 
 
 "1. § [(2) A Kjt. 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) E törvény II. részének alkalmazásában országos szakszervezeti 
konföderáción ágazati szakszervezeteket, illetve ágazati szakszervezeti szövetségeket 
tömörítő, legalább három különböző ágazatot képviselő munkavállalói érdekképviseleti 
szervezetet kell érteni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 

 
 "2. § [A Kjt. 6. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [6. § (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő] 
 
 „a) ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek bevonásával az 
érintett ágazatban, alágazatban, szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazat) 
reprezentatív szakszervezetekkel, az ágazati sajátosságoknak megfelelően ágazati 
érdekegyeztető fórumban, 
 
 b) területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkormányzat az érintett, 
helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető 
fórumban 
egyeztet.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § [A Kjt. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [9. § (1) A munkáltatónál azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni,] 
 
 „a) amelynek a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai 
létszáma eléri a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10 %-át, 
vagy 
 
 b) amely munkahelyi szervének az azonos foglalkozási csoporthoz (szakmához) 
tartozó közalkalmazottaknak legalább kétharmada tagja, de legalább a munkáltatónál 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 5 %-a. 
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 (2) Területi-helyi szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, 
 
 a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az 
önkormányzat által fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak 
létszámának 10 %-át, vagy 
 
 b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az 
önkormányzat által fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban, 
szakágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10 %-át. 
 
 (3) Ágazati szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely 
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának 10 %-át. 
 
 (4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell 
reprezentatívnak tekinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati 
szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5 %-át 
képviselik.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Balogh Miklós képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kjt. 9. § (2) bekezdése 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kjt. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Területi-helyi szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, 
 
 a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az önkormányzat 
által fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10 %-át, vagy 
 
 b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az önkormányzat 
által fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban[, alágazatban, szakágazatban] 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10 %-át." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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6.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának az elhagyását javasolja (a 

javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "4. § [A Kjt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „11. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének 
a szakszervezetekről szóló rendelkezései (Második rész, II. fejezet) közül a 29. § (2)-(3) 
bekezdése nem alkalmazható.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "5. § [A Kjt. a következő új 12/A. §-sal egészül ki: 
 
 „12/A. § (1) A munkáltatónál működő egyetlen szakszervezet jogosult a 
munkáltatóval a kollektív szerződést megkötni, ha közalkalmazotti jogviszonyú 
tagjainak száma eléri a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 
25 %-át. 
 
 (2) Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív 
szerződést valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg. Ennek feltétele, hogy a 
szakszervezetek közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltató 
által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 25 %-át. 
 
 (3) Ha a szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése a (2) bekezdés 
alapján nem lehetséges, a reprezentatív szakszervezetek együttesen köthetik meg a 
kollektív szerződést, feltéve, ha a szakszervezetek közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak 
száma eléri a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 25 %-át. 
 
 (4) Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése a (3) 
bekezdés alapján nem lehetséges, a kollektív szerződést a munkáltatóval az a 
szakszervezet kötheti meg, amely közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak száma eléri a 
munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 50 %-át. 
 
 (5) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben a szakszervezet, illetve a (2)-(4) 
bekezdés esetén a szakszervezetek kollektív szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív 
szerződés megkötésére irányuló tárgyalást le lehet folytatni, de a kollektív szerződés 
megkötéséhez szükséges a közalkalmazottak jóváhagyása. A közalkalmazottaknak erről 
szavazniuk kell. A szavazás akkor érvényes, ha azon a közalkalmazottak legalább 50 %-
a részt vesz. 
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 (6) Ágazati kollektív szerződés megkötése esetén az (1)-(5) bekezdést megfelelően, 
az ágazat közalkalmazottai létszámát alapul véve, kell alkalmazni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "6. § [A Kjt. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „13. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a 
kollektív szerződésről szóló rendelkezései közül (Második rész, III. fejezet) a 33. § (2)-(7) 
bekezdése, a 34-35. §, a 36. § (1)-(3) bekezdése, a 37. § (3) bekezdése, valamint a 41. § 
nem alkalmazható.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában a Kjt. 13. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege 
az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 /6. § A Kjt. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "„13. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a 
kollektív szerződésről szóló rendelkezései közül (Második rész, III. fejezet) a 33. § (2)-(7) 
bekezdése, a 34-35. §, a 36. § (1)-(3) bekezdése, a 37. § (3) bekezdése, valamint a 41. § nem 
alkalmazható. 
 
 (2) Az Mt. 39. §-ának (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a „33. § 
(5) bekezdése” szövegrészen e törvény 12/A. § (4) bekezdését kell érteni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

10.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "7. § [A Kjt. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „15. § A Kormány a KOMT-ban történt egyeztetést követően rendeletben 
meghatározza a reprezentativitás feltételei igazolásának rendjét.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 8. § (2)-(3) bekezdéseinek az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) A Kjt. 9. §-a alapján a reprezentativitást először 2005. március 31-i hatállyal 
és határidővel, ezt követően minden harmadik év március 31-ig kell megállapítani. 
 
 (3) A reprezentativitás (2) bekezdés szerinti első ízben történő megállapításáig az 
1998-ban megtartott közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján 
meghatározott reprezentativitást kell irányadónak tekinteni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

12.  Dr. Balogh Miklós képviselő a törvényjavaslat 8. § (2)-(3) bekezdései helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "[(2) A Kjt. 9. §-a alapján a reprezentativitást először 2005. március 31-i hatállyal 
és határidővel, ezt követően minden harmadik év március 31-ig kell megállapítani. 
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 (3) A reprezentativitás (2) bekezdés szerinti első ízben történő megállapításáig az 
1998-ban megtartott közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján 
meghatározott reprezentativitást kell irányadónak tekinteni.] 
 
 (2) A 2004. október 31-ét követően tartott közalkalmazotti tanács választások 
eredménye alapján e törvény hatálybalépését megelőzően megállapított reprezentativitást 
irányadónak kell tekinteni az e törvény hatályba lépésekor működő közalkalmazotti tanács 
megszűnésének időpontjáig, de legkésőbb 2008. március 31-ig. 
 
 (3) Amennyiben a szakszervezet, szakszervezeti szövetség, illetve országos 
szakszervezeti konföderáció az e törvény 3. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, a 
(2) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakban is reprezentatívnak minősül." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 8. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A reprezentativitás (2) bekezdés szerinti első ízben történő megállapításáig [az 
1998-ban] a 2004-ben megtartott közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján 
meghatározott reprezentativitást kell irányadónak tekinteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Balogh Miklós képviselő a törvényjavaslat 8. §-át új (4) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi a Kjt. 6/A. § (2) 
bekezdése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. november 25. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 


