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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, valamint Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: 
Informatikai bizottság) megvitatta a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/9288. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9288/6-8. számú módosító javaslatokat. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság és az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatok 
megtárgyalását 2004. április 5-i ülésére vette napirendjére. 
 
 Az Informatikai bizottság levette napirendjéről az ajánlásban foglalt módosító 
javaslatok megtárgyalását, mivel azok nem érintik a feladatkörét. 
 
 
 



 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. 

 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.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Földesi 
Zoltán, Szabó Gyula, Fogarasiné Deák Valéria, dr. Bóth János, Rózsa Endre, Németh 
Erika és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában az Mt. 192/E. 
§ (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/Az Mt. X. fejezetét követően az alábbi új X/A. fejezettel, címmel és 192/C-193/A. §-
okkal egészül ki:/ 
 
 "(3) Ha a [távmunkát végző] munkavállaló – ideértve a távmunkát végző 
munkavállalót is – a távmunkavégzés vonatkozásában személyi vagy családi körülményeire 
hivatkozással kezdeményezi a munkaszerződés módosítását [az (1) bekezdés a) pontja 
vonatkozásában], a munkaszerződés módosítására vonatkozó munkavállalói ajánlattal 
kapcsolatos munkáltatói eljárásra a 84/A. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9288/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 

2.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Földesi 
Zoltán, Szabó Gyula, Fogarasiné Deák Valéria, dr. Bóth János, Rózsa Endre, Németh 



Erika és dr. Juhászné Lévai Katalin képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában az Mt. 193/A. 
§ (2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/Az Mt. X. fejezetét követően az alábbi új X/A. fejezettel, címmel és 192/C-193/A. §-
okkal egészül ki:/ 
 

/(2) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak munkaviszonyával 
összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintettel, teljes mértékében felel, ha/ 
 
 "a) a kár bekövetkezte a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen[,] 
nem a munkáltató által biztosított eszközzel történő munkavégzéssel vagy 
 

b) a távmunkát végző munkavállaló által biztosított és a munkaviszonyból eredő 
kötelezettség teljesítéséhez használt eszközzel 
 

áll okozati összefüggésben.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9288/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Németh Erika képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"[10. § 
 

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) – az egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi 
Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2003. évi XCIV. törvény (a 
továbbiakban: Fltm.) 2. §-ával megállapított – 57/C. §-a (1) bekezdésének felvezető 
szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„57/C. § (1) Az 57/B. § (3) bekezdésében meghatározott adatokból adatok 
igénylésére jogosultak – az 57/B. § (3) bekezdése A) pontjának d)-f) alpontjaiban 
meghatározott adatok, valamint a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód 
kivételével –”  
 

(2) Az Flt. – az Fltm. 2. §-ával megállapított – 57/C. §-ának (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az 57/B. § (3) bekezdésében meghatározott adatok statisztikai célra 
felhasználhatók, és az 57/B. § (3) bekezdése A) pontjának d)-f) alpontjaiban 
meghatározott adatok, valamint a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód 
kivételével a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi azonosításra alkalmas módon 
átadhatók.” 
 



(3) Az Flt. – az Fltm. 2. §-ával megállapított – 57/C. §-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) 
bekezdésre változik: 
 

„(3) Az 57/B. § (3) bekezdése A) pontjának d)-f) alpontjaiban meghatározott 
adatokat a személyazonosításra alkalmas adatoktól elkülönítetten kell tárolni, és azok 
csak statisztikai célra használhatók fel és adhatók át.” 
 

(4) Az Flt. – az Fltm. 2. §-ával megállapított – 57/C. §-ának – a (3) bekezdéssel 
megváltoztatott számozású – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A munkaadó és a munkavállaló a saját adataihoz – az 57/B. § (3) bekezdése 
A) pontjának d)-f) alpontjaiban meghatározott adatok kivételével – a megfelelő 
azonosítók alkalmazásával hozzáférhet, azokról, illetve azok felhasználásáról 
tájékoztatást kérhet.”]" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a 11. §-ban szükséges rendelkezni a jogszabály 
rövidített megnevezséről. 

 
Indokolás: Lásd a T/9288/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 1. 
 
 
 
 

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

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság elnöke 

 


