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A Házszabály 94 . § . (1) és (3) bekezdése és 102 . §. (1) bekezdése alapján a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XX11. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/17876 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 3. §-a helyébe a következő lép :

3.§

Az Mt. 17 . § (1) bekezdés b) pontja a következők szerint módosul :

/17. § (1) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével/

„b) dönt a kötelező legkisebb munkabérnek] és a munkavállaló által betöltött munkakörhöz
szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintiétől függő garantált bérminimumoknak a 144.§
(4H11) bekezdése szerint meghatározottnál magasabb] mértékéről, továbbá a munkaügyi
ellenőrzésre vonatkozó, kormányrendeletben történő szabályozásról ;"

Bizottsági kapcsolódó módosító javaslat

2. A törvényjavaslat 15 . §-a helyébe a következő lép :

15. §

[Az Mt. 144. §-inak (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
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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 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
tagdíj együttes havi 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 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.
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(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 .")

Az Mt. 144. $-ának(4)-(6)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A kötelező legkisebb munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a munkavállalók
szükségleteit, mérlegelve a munkabérek országos szintjét, az életfenntartási költségeket, 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 munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17 . & (1) bekezdés b) pontig
szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát -figyelemmel a 17. & (1) bekezdésének b)
pontfában foglaltakra- a Kormány állapítsa meg .

(6) A munkáltatói érdekképviselet által kötött kollektív szerződés a garantált bérminimum (5)
bekezdésben foglalt mértékétől eltérhet, a kollektív szerződésben megállapított garantált
bérminimum összege azonban a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb nem lehet ."

3. A törvényjavaslat 24 . §-a (2) bekezdésének szövege helyébe a következő lép :

24 . §

(1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006 . január 1-jén lép hatályba .

[(2) E törvény 15. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit először a
kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumok összegeinek 2006 . január 1-jei
hatállyal történő megállapítására kell alkalmazni, azzal, hogy a Kormány a 2006. január 1-
jétől hatályos összegeket - az ML 144 . § (9) bekezdése e törvény 15. §-a által megállapított
határidőtől eltérően - 2005. december 31-ig állapítja meg .]

(2) Az e törvény 3 . és 15. ~-ában említett garantált bérminimumra vonatkozó szabályok 2006 .
július 1-jén lépnek hatályba .

(3) Az e törvény 20. §-ával megállapított Mt . 193/G . § (7) bekezdésébe foglalt tilalmat az e
törvény hatálybalépésekor fennálló, a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között létrejött szerződésekre
2007. január 1 jétől kell alkalmazni .
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(4) Ha a kölcsönzött munkavállaló kölcsönvevőnél történő munkavégzésének időtartama az e
törvény 21 . §-ával megállapított, az Mt . 193/H . § (9)-(10) bekezdésében foglalt feltételek
valamelyikének e törvény hatálybalépésekor megfelel, az e törvény hatályba lépését követő
időtartamra kell az Mt . 193/H.§ (9)-(10) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni .

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ML 1 . §-ának (2)--(4) bekezdése .

4. A törvényjavaslat 27 . §-a (2) és (3) bekezdésének szövege helyébe a következő lép :

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kjt . 38 . § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„38. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről szóló rendelkezései közül (Harmadik rész, IV.
fejezet), a 85/A . §-ának (5)-(6) bekezdése, a 86-86/A . §-a, a 87. §-ának (1) bekezdése, a 87/A . §-a,
a 88 . §-a, a 89 . §-ának (1H6) bekezdése, a 92 . §-a, a 93 . §-ának 0H2) [és (5)] bekezdése, a 95-
96. §-a, a 98. §-ának (1) bekezdése, a 99-101 . §-a nem alkalmazható."

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kjt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„80. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka
díjazására vonatkozó szabályai (Harmadik rész, VII . fejezet) közül a 142 . §-a, a 143 . §-a, a 144. §-
ának [(8)] (7,) bekezdése, a 147. §-ának (6)-(7) bekezdése, a 154. §-a (1) bekezdésének utolsó
mondata, a 154 . §-ának (2) bekezdése, a 155 . §-ának (2) bekezdése és a 165 . §-ának (2) bekezdése
nem alkalmazható ."

5. A törvényjavaslat 28 . §-a helyébe a következő lép :

28. §

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 1996 . évi XLIII. törvény 99 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„99. § (1) A hivatásos állomány tagja havi illetményre jogosult . Az illetmény beosztási és
rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, melynek
illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb

[a) a 11 . besorolási osztályba sorolt hivatásos állományú esetében a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XX11. törvény (továbbiakban : Mt.) 144. §-a (6)
bekezdésének a) pontja alapján,

b) az 1. besorolási osztályba sorolt, valamint a vezetői kinevezéssel rendelkező hivatásos
állományú esetében az Mt. 144. §-a (6) bekezdés b) pontja alapján
meghatározott összegnél .] a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz
szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintiétől függő garantált bérminimum összegénél ."
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6. A törvényjavaslat 29 . §-a helyébe a következő lép :

Budapest, 2005 . november 28.

29. §

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény 106. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép :

„106. § (1) Az állomány tagja havi illetményre jogosult . Az illetmény beosztási illetményből,
honvédelmi pótlékból, illetménykiegészítésből, illetménypótlékból, valamint jogszabály alapján
meghatározott esetekben kiegészítő illetményből áll, amelyek illetménypótlék nélküli együttes
összege nem lehet kevesebb

[a) a középfokú iskolai végzettséghez kötött beosztásban lévők esetében a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XX11. törvény (továbbiakban : Mt.) 144. §-a (6) bekezdés a)
pontja alapján,

b) a felsőfokú iskolai végzettséghez kötött beosztásban lévők esetében az ML 144. §-a (6)
bekezdés b) pontja alapján,

c) a többi beosztásban lévők esetén az Mt. 144. §-a (5) bekezdés alapján
meghatározott összegnél.] a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz
szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegénél ."

Indokolás

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban kötött megállapodás alapján a garantált bérminimum
kötelező jelleggel történő bevezetésére 2006 . július 1-jétől kerül sor . A kötelező legkisebb
munkabér és a garantált bérminimum mértékéről az OÉT 2006-2008 . évekre megállapodást kötött,
amely alapján a Kormány az OÉT egyetértésével adja ki az ezek összegére vonatkozó szabályokat .
Így az összegek megállapítására vonatkozó mechanizmusok törvénybe iktatása szükségtelen . Ezen
túlmentően indokolt a bérminimum ágazati sajátosságokra tekintettel történő eltérő
meghatározására felhatalmazást adni . A munkáltatói érdekképviselet által kötött kollektív szerződés
garancia arra, hogy a bérminimumokat csak a munkahelyi szintnél magasabb szintű kollektív
szerződés határozhassa meg .

Ezzel összefüggésben szükséges a módosuló törvényhelyekre hivatkozó egyéb törvények
pontosítása is. A Munka Törvénykönyvének nincs 93 . § (5) bekezdése, ezért a Kjt-ben az erre
történő hivatkozást törölni kell .
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