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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Munkaügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága, 
megvitatta a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/13965. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13965/5-12. számú módosító 
javaslatokat. 
 
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 2005. február 21-ei ülésén alakítja ki 
állásfoglalásait. 
 
 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. 
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 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. 

 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. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 15/B. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/ 1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [a továbbiakban: Mt.] a 
következő 15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) A konzultációs kötelezettség legalább a 21. § (2) bekezdésében, 22. § (1)–(2) 
bekezdésében, valamint a 65. § (3) bekezdésének a) és f) pontjaiban[, továbbá (4) 
bekezdésében] foglalt, valamint a munkáltató és a szakszervezet, illetve az üzemi tanács 
megállapodása szerinti egyéb kérdésekre terjed ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13965/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
2. Simon Gábor, Dr. Juhászné Lévai Katalin, Gúr Nándor, Vargáné 

Kerékgyártó Ildikó, Fogarasiné Deák Valéria, Filló Pál, Németh Erika, Szabó 
Gyula, Dr. Bóth János és Földesi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában az 
Mt. 15/B. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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/ 1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [a továbbiakban: Mt.] a 
következő 15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) A konzultációs kötelezettség legalább a 21. § (2) bekezdésében, 22. § (1)–(2) 
bekezdésében, valamint a 65. § [(3) bekezdésének a) és f) pontjaiban, továbbá (4)] (3)-(4) 
bekezdésében foglalt, valamint a munkáltató és a szakszervezet, illetve az üzemi tanács 
megállapodása szerinti egyéb kérdésekre terjed ki.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13965/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
3. Németh Erika képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Mt. 15/B. § (3) 

bekezdése c) pontjának és (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
/ 1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [a továbbiakban: Mt.] a 
következő 15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
/(3) A konzultációt a kezdeményezésben megjelölt célhoz kötötten és megfelelő időpontban – a 
megállapodás érdekében – oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen:/ 
 
„c) a munkáltató tájékoztatásának, illetve a szakszervezet, [illetőleg] az üzemi tanács (üzemi 
megbízott) ezzel kapcsolatos álláspontjának, véleményének érdemi megtárgyalása.” 
 

„(4) A munkáltató által közölt tájékoztatással, illetőleg véleményezés céljából átadott, a 
munkáltató tervezett intézkedésére vonatkozó információval kapcsolatban a szakszervezet, 
[illetőleg] az üzemi tanács (üzemi megbízott) a tájékoztatás, illetve az információ átadása 
időpontjától számított tizenöt napon belül kezdeményezhet konzultációt. A tizenöt napos 
határidő kezdetére a szakszervezet tekintetében a 21. § (3) bekezdésében, az üzemi tanács 
tekintetében a 66. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/13965/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

4. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Mt. 22. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/ 2. § Az Mt. 22. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2)–(3) 
bekezdés megjelölése (3)–(4) bekezdésre változik:/ 
 

„(2) [Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a] A munkáltató köteles tájékoztatni a 
szakszervezetet: 

a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, 
valamint 
b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató 
beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, 

c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő 
likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek 
jellemzőiről, a munkáltatónál megvalósuló foglalkoztatási helyzet jelenlegi és jövőbeni 
alakulásáról, 

d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és 
munkakörük megnevezéséről.”  

 
Indokolás: Lásd a T/13965/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
5. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Mt. 22/A. § (1) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
/ 3. § Az Mt. a következő 22/A. §-sal egészül ki:/ 
 

„22/A. § (1) A szakszervezet nevében, illetőleg a szakszervezet érdekében meghatalmazás 
alapján eljáró személy azokat az információkat, amelyeket részére a munkáltató kifejezetten a 
Ptk. 81. § (2) bekezdése szerinti üzleti titokként való kezelésre történő utalással adott át, 
harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat semmilyen más 
módon nem használhatja fel az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli 
tevékenységben. „ 
 

Indokolás: Lásd a T/13965/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
6. Németh Erika képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Mt. 22/A. § (1)-(2) 

bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
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/ 3. § Az Mt. a következő 22/A. §-sal egészül ki:/ 
 

„22/A. § (1) A szakszervezet nevében, [illetőleg] vagy a szakszervezet érdekében 
meghatalmazás alapján eljáró személy azokat az információkat, amelyeket részére a 
munkáltató kifejezetten üzleti titokként való kezelésre történő utalással adott át, harmadik 
személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat semmilyen más módon 
nem használhatja fel az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben.  

 
(2) A szakszervezet, [illetőleg] vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján 

eljáró személy a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató 
jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak 
megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. „ 
 

Indokolás: Lásd a T/13965/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
7. Simon Gábor, Dr. Juhászné Lévai Katalin, Gúr Nándor, Vargáné 

Kerékgyártó Ildikó, Fogarasiné Deák Valéria, Filló Pál, Németh Erika, Szabó 
Gyula, Dr. Bóth János és Földesi Zoltán képviselők a törvényjavaslatot új 4. §-al 
való kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 

„4. § 
 

Az Mt. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti tervezett munkáltatói intézkedéssel 
kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 
nyolc munkanapon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet 
nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az 
indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása 
a) elnehezítené annak a szakszervezeti szervnek a működését, melyben a 

munkavállaló választott tisztséget visel, feltéve, hogy az intézkedés elmaradása a 
munkáltatóra nézve aránytalan, súlyos hátránnyal nem jár, vagy 

b) a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységében történő közreműködés miatti 
hátrányos megkülönböztetést eredményezne. 

Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy 
kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért. 
 
(3) A tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás esetén a (2) bekezdésben 
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakszervezet a tervezett 
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intézkedéssel kapcsolatos véleményét a munkáltató tájékoztatásának átvételétől 
számított három munkanapon belül köteles közölni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13965/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
8. Simon Gábor és Gúr Nándor képviselők a törvényjavaslat 6. §-a (3) 

bekezdésének elhagyását javasolják: 
 
[(3) A Kjt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a 
munkavállalók részvételi jogáról szóló rendelkezései közül (Második rész, IV. fejezet) a 
42. §-a, a 43. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint (6) bekezdése, a 44. §-a, az 50. §-ának 
(1) bekezdése, az 53. §-ának (3) bekezdése, az 57. §-ának (2) bekezdése, a 64/A. és a 65. §-
a, valamint a Második rész V. fejezete nem alkalmazható.” 

 
Indokolás: Lásd a T/13965/12. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. február 16. 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottság elnöke 

 
Puch László s.k., 

a Gazdasági  
bizottság elnöke 

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

 


