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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszony

az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII .
törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/623 1 . sz. törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvénytervezet 7 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az
Mt. 38 . § (4) bekezdése, valamint az Mt. 1178 . § (3) bekezdéséből a „munkaviszonyra vo-
natkozó szabály vagy" szövegrész ."
2. A törvénytervezet 10 . § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen
túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti
jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, vagy képesítéssel ren-
delkezett,

b) az 1992 . július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá

c) a sor-[,] vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban eltöl-
tött időt .

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása-
kor figyelmen kívül kell hagyni a sor-f,1 vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a pol-
gári szolgálatnak azt a tartamát, amely e § rendelkezése szerint egyébként közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időnek minősül ."
3. A törvénytervezet 11 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„11 . § (1) E törvény [hatályba lépésétől] hatálybalépésétől számított 60 napon belül
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a Kjt. 87/A. § (3) bekezdés c) pontjára tekintettel a munkáltató köteles a 2004 . január l-jei
hatállyal a közalkalmazott fizetési fokozatát és illetményét megállapítani .
4. A törvénytervezet 11 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg a Kjt. 87 . § (2)-
(5) bekezdése hatályát veszti .
5. A törvénytervezet 12 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„12. § E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével az európai üzemi tanács lét-
rehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló el-
járás kialakításáról szóló 2003 . évi XXI . törvény 23 . § (1) bekezdésében az „európai tanács-
ra vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos" szövegrész helyébe „európai üzemi
tanácsra vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos" szövegrész, 24 . §-ában az
„Egyesült Királyságra történő kiterjesztéséről szóló 97/78/EK irányelvével" szövegrész he-
lyébe az „Egyesült Királyságra történő kiterjesztéséről szóló 97/74/EK irányelvével" szö-
vegrész lép, valamint 25 . §-ának (2)-(3) bekezdése hatályát veszti ."

Indokolás

Az Országgyűlés korrektora helyesírási hibát fedezett fel a törvényjavaslat szövegében, ezért

annak kijavítása érdekében bizottsági módosító javaslatot volt szükséges alkotni .

Budapest, 2003. december 4 .

Dr. Balsai István
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