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   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 
szóló T/12217. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/12217/16. sz. ajánlással.) 

 
 
 
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/12217/17-24. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

1.  Pánczél Károly képviselő – kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/12217/7. 
számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-
ában a Kjt. 9. § (2) bekezdése a)-b) pontjainak 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 intézmények felében a munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak 
létszámának 10 %-át, vagy 
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 b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az önkormányzat 
által fenntartott intézményekben munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban, 
szakágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának [10] 5 %-át." 
 

T/12217/20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Megjegyzés: a javasolt új szövegrészt („intézményekben”) követően vagy egy írásjel szükséges (vessző) vagy 
elhagyandó az azt követő „munkáltatónál” szövegrész. (Feltehetően leírási hiba van a módosító javaslatban.) 

 
Indokolás: Lásd a T/12217/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Kapás Zsolt képviselő – kapcsolódva dr. Balogh Miklós képviselő T/12217/5. 
számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 5. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-
ában a Kjt. 9. § (2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását, valamint új c) 
ponttal történő kiegészítését 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, vagy 
 
 c) amely az adott önkormányzat által fenntartott munkáltatók legalább 20 %-ában 
reprezentatív, legalább egy ágazatban." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/18. 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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3.  Pánczél Károly képviselő – kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/12217/7. 
számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás .4 pontja) – a törvényjavaslat 3. §-
ában a Kjt. 9. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kjt. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Ágazati szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely 
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának [10] 5 %-át." 
 

T/12217/19. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Megjegyzés: a módosító indítványban a bekezdés tévesen (2)-es bekezdésként van jelölve. 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Dr. Pósán László képviselő – kapcsolódva T/12217/7. számú módosító 
indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 4. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-ában a Kjt. 9. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kjt. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell 
reprezentatívnak tekinteni, amelynek legalább [három] két reprezentatív ágazati 
szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5 %-át képviselik." 
 

Megjegyzés: a módosító indítványban a bekezdés tévesen (3)-as bekezdésként van jelölve. 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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5.  Pánczél Károly és dr. Pósán László képviselők – kapcsolódva Pánczél Károly 
képviselő T/12217/11. számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 7. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Kjt. 12/A. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolják (a 
javaslat elfogadása esetén a 12/A. § bekezdéseinek 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.]" 
 

T/12217/24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  Pánczél Károly és dr. Pósán László képviselők – kapcsolódva Pánczél Károly 
képviselő T/12217/11. számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 7. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Kjt. 12/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /5. § A Kjt. a következő új 12/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív 
szerződést valamennyi szakszervezet együttesen köt[het]i meg. Ennek feltétele, hogy a 
szakszervezetek közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltató által 
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 25 %-át." 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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7.  Pánczél Károly és dr. Pósán László képviselők – kapcsolódva Pánczél Károly 
képviselő T/12217/11. számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 7. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Kjt. 12/A. § (5) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /5. § A Kjt. a következő új 12/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(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." 
 

T/12217/22. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12217/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  Kapás Zsolt képviselő – kapcsolódva dr. Balogh Miklós képviselő T/12217/6. 
számú módosító indítványához (T/12217/16. számú ajánlás 12. pontja) – 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. 
 
 (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 Kjt. 91. §-a szerint a 2004. október 31-ig lejárt mandátum miatt, illetve a 2004. 
október 31-ét követően tartott közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján 2005. 
március 31-ei hatállyal megállapított reprezentativitást irányadónak kell tekinteni az e törvény 
hatályba lépésekor működő közalkalmazotti tanács megszűnésének időpontjáig, de legkésőbb 
2008. március 31-ig. A reprezentativitást 2005. március 31-ét követően minden harmadik év 
március 31-ével ismételten meg kell állapítani.
 
 (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." 
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Indokolás: Lásd a T/12217/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
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. december 2. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 


