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   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17876. számú 

törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint Gazdasági bizottsága 
megvitatta a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb 
munkaügyi tárgyú törvények módosításáról T/17876. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17876/4-15. 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. 
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 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.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az Mt. 6. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (6) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /2. § Az Mt. 6. §-a a következő [új] (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, [postai kézbesítés esetén az írásbeli 
nyilatkozatot] a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló külön 
jogszabály szerint[i] ajánlott küldeményként kézbesített írásbeli nyilatkozatot 
 
 a) ha az érdekelt vagy az átvételre jogosult személy a küldemény átvételét megtagadta, 
a kézbesítés megkísérlésének napján, 
 
 b) egyéb esetekben a sikertelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés 
elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon 
 
 kézbesítettnek kell tekinteni. 
 
 (6) Az olyan nyilatkozattal kapcsolatban, amely tekintetében e törvény alapján 
bírósági eljárás kezdeményezhető az (5) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem 
megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról 
való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, de legkésőbb a vélelem beállta napjától 
számított hat hónapon belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem 
megdöntésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99/A. § (3) 
és (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén a 
bírósági eljárás kezdeményezésére előírt határidőt megtartottnak kell tekinteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Mt. 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja a következők szerint módosul: 
 
 /17. § (1) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével// 
 
 "b) dönt a kötelező legkisebb munkabér[nek]ről és a garantált bérminimumoknak a 
144. § (4)-(11) bekezdése szerint meghatározottnál magasabb mértékéről, továbbá a 
munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó, kormányrendeletben történő szabályozásról;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Mt. 90. § (1) 
bekezdése e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Mt. 90. §-a (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.// 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/14/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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4.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 7. §-át – az Mt. 97. § 
(2) bekezdését érintően – javasolja elhagyni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 
§-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "7. § [Az Mt. 97. §-ának (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, 
 
 b) rendkívüli felmondással, 
 
 c) azonnali hatályú közös megegyezéssel, vagy 
 
 d) az Mt. 94. §-ában foglalt lehetőség alkalmazásával 
 
 szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a 
megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon, egyébként legkésőbb az 
utolsó munkában töltött napon köteles a kifizetésről és az igazolások kiadásáról 
gondoskodni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában az Mt. 97. § (2) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Mt. 97. §-ának (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/ 
 
 "c) azonnali hatályú közös megegyezéssel[,] vagy" 
 
 /szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a 
megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon, egyébként legkésőbb az utolsó 
munkában töltött napon köteles a kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.”/ 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/14/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 143/A. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "14. § Az Mt. a következő új 143/A. §-sal egészül ki: 
 
 143/A. § (1) A teljesítménykövetelmény megállapítása sérti a 143. § (2)-(3) 
bekezdését, továbbá a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, amennyiben a naptári hónap 
átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalók 
 
 a) legalább fele nem éri el a száz százalékos teljesítményt, emellett 
 
 b) tényleges átlagos teljesítményük száz százaléknál kevesebb. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben [– kivéve a forgalomarányos 
teljesítménybérezési (jutalékos) rendszert –] a munkáltató köteles az azonos 
teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó valamennyi munkavállaló tárgyhavi 
teljesítményének azonos arányú kiigazítására oly módon, hogy átlagos teljesítményük a száz 
százalékos szintet elérje. A tárgyhavi teljesítménybért a kiigazított teljesítmény alapján kell 
megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 
143/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Mt. a következő új 143/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazása során nem kell figyelembe venni 
 
 a) a technológiaváltás, továbbá 
 
 b) a munkába állás, illetve az új munkakör betöltése 
 
 időpontjának naptári hónapjában, illetve az azt követő [két] naptári hónapban az ezzel 
érintett munkavállalók által nyújtott teljesítményt." 
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Indokolás: Lásd a T/17876/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Mt. 
143/A. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Mt. a következő új 143/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(5) A (4) bekezdéssel érintett munkavállalók teljesítményére az ott meghatározott 
időszak alatt a teljesítmény-, valamint ennek alapján a teljesítménybér-kiigazítás nem 
[alkalmazható] kötelező." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 144. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az Mt. 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a § a következő új (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(5) A kötelező legkisebb munkabér 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 [magánnyugdíj-pénztári] 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj együttes havi összege." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/14/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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10.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 144. § (6) 
bekezdése a)-b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az Mt. 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a § a következő új (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(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] százötven százaléka a középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 
szakképesítést  igénylő, és 
 
 b) [százhúsz] kettőszáz százaléka a felsőfokú iskolai végzettséget, illetve akkreditált 
felsőfokú szakképesítést igénylő  
 
 munkakört betöltő munkavállalók garantált bérminimuma." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Bernáth Ildikó, valamint Filló Pál, Simon Gábor és Gúr Nándor képviselő a 
törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 144. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /15. § Az Mt. 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a § a következő új (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "[(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.]" 
 

Megjegyzés: A felvezető szöveg jogtechnikai pontosítása szükséges: 
„15. § Az Mt. 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő új 
(8)-[(12)](11) bekezdésekkel egészül ki:” 

 
Indokolás: Lásd a T/17876/4. és a T/17876/11. számú módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



-  8  - 

12.  Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Mt. 
144. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /15. § Az Mt. 144. §-ának (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a § a következő új (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(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 szükséges[nek mutatkozik]." 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "27. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. (a továbbiakban: Kjt.) törvény 6/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Amennyiben a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt fél 
kérelmére soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17876/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 9. 
 
 

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

 
Szászfalvi László s.k., 

az Emberi jogi 
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 
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