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A Házszabály 94. §-ának (1) és (3) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/ l 7876. sz. törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 6. §-a a következőképpen módosul :

6.§

Az ML 90. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az
alábbiakban meghatározott időtartam alatt :/

„e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak (138 . § (5)
bekezdés), illetve a gyermek [három éves] hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság
igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának"
/időtartama./

2 . A törvényjavaslat 7 . §-a a következőképpen módosul :

7.§

Az Mt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére ki kell fizetni a
munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és
egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat . Ha a munkaviszony

a) a próbaidő alatt azonnali hatállyal,
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b) rendkívüli felmondással,
c) azonnali hatályú közös megegyezéssel[,] vagy
d) az ML 94. §-ában foglalt lehetőség alkalmazásával

szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől számított harmadik munkanapon,
egyébként legkésőbb az utolsó munkában töltött napon köteles a kifizetésről és az igazolások
kiadásáról gondoskodni ."

3. A törvényjavaslat 15. §-a a következőképpen módosul :

15. §

Az ML 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a
következő új (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) A kötelező legkisebb munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a munkavállalók
szükségleteit, mérlegelve a munkabérek országos szintjét, az életfenntartási költségeket, a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett éves létminimum összegeket, a társadalombiztosítási juttatásokat
és az egyes társadalmi csoportok viszonylagos életszínvonalát, valamint a gazdasági
körülményeket, ideértve a gazdasági fejlődés követelményeit, a termelékenységi szinteket és a
foglalkoztatottság növelésének kívánatos voltát .

(5) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege a tárgyév január 1-jétől nem lehet
kevesebb, mint az egy aktív korú felnőttből álló háztartásra megállapított és legutoljára közzétett
éves létminimum, valamint az ehhez kapcsolódó tárgyévi személyi jövedelemadó, nyugdíj-,
egészségbiztosítási és munkavállalói járulék, továbbá a [magán nyugdíjpénztári] magán-
nvusdílpénztári tagdíj együttes havi forint összege .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott, illetve - amennyiben az Országos Érdekegyeztető Tanács
ennél magasabb összegről állapodik meg - a (10) bekezdés szerint meghatározott kötelező
legkisebb munkabér legalább

a) száztíz százaléka a középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igénylő,
és

b) százhúsz százaléka a felsőfokú iskolai végzettséget, illetve akkreditált felsőfokú
szakképesítést igénylő

munkakört betöltő munkavállalók garantált bérminimuma .

(7) Az (5) bekezdés szerinti legkisebb munkabér (minimálbér) és a (6) bekezdés szerinti
garantált bérminimumok havi összegét száz forintra felkerekítve kell megállapítani .

(8) A Kormány meghatározott körben - különösen a fiatal munkavállalók, a megváltozott
munkaképességűek tekintetében - az (5)-(6) bekezdés szerinti kötelező legkisebb munkabér és a
garantált bérminimumok összegéhez képest - az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével -
kisebb bérminimumok megállapítását is engedélyezheti, ha az a foglalkoztatás érdekében
szükségesnek mutatkozik.

(9) Az (5) és (6) bekezdés alapján a Kormány január 1 jei hatállyal az előző év november 30-ig
állapítja meg a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumok összegeit, kivéve, ha



a) az előző évre megállapított kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumok
összegei nagyobbak, mint az (5)-(6) bekezdés alkalmazásával a tárgyévre meghatározott összegek,
illetve ha

b) az Országos Érdekegyeztető Tanács a (10) bekezdésben foglaltak alapján november 30-ig
magasabb összegekről állapodik meg .

(10) Az Országos Érdekegyeztető Tanács az (5) és a (6) bekezdés alapján meghatározottnál
magasabb összegű kötelező legkisebb munkabérről és garantált bérminimumokról is
megállapodhat .

(11) A munkavállalót megillető, az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodásán alapuló, az
(5) és a (6) bekezdésnek megfelelőnél nagyobb összegű kötelező legkisebb munkabért és garantált
bérminimumokat, ezek hatályosságát, valamint a kifizetés részletes feltételeire és módjára
vonatkozó előírásokat - figyelemmel a 17 . § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra - a Kormány
állapítja meg ."

(12) Ahol jogszabály a munkabérek legkisebb összegét vagy a minimálbért említi, ott az (5),
illetőleg a (10) bekezdés alapján megállapított kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) kell
érteni ."

Indokolás

Az Országgyűlés korrektorának észrevételei alapján ezeket a nyelvtani pontosításokat
javasoljuk a törvényjavaslat szövegén átvezetni .

Budapest, 2005. november 2 .

Dr. Balsai István

elnök
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