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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/9288. 
számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/9288/12. sz. egységes javaslattal) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/9288/. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9288/13. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "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/B. §-a (3) bekezdése A) pontjának f) 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[(3) A Nyilvántartás a (2) bekezdésben meghatározott munkaviszonyokat, illetőleg 
ahhoz kapcsolódóan a munkavállalókat és munkaadókat a következő adatok szerint tartja 
nyilván: 
 

A) Munkavállaló adatai:] 
 

„f) a bejelentett munkaviszonyban ellátott munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 
végzettség, szakképzettség,” 
 



 ([1]2) Az [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) ] alpontj[ai]ában meghatározott 
adat[ok], valamint a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód kivételével –” 
 
 ([2]3) 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)] alpontj[ai]ában 
meghatározott adat[ok], valamint a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód kivételével 
a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi azonosításra alkalmas módon átadhatók.” 
 
 ([3]4) 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)] alpontj[ai]ában meghatározott 
adat[okat a személyazonosításra alkalmas adatoktól elkülönítetten kell tárolni, és azok] 
csak statisztikai célra használható[k] fel és [adhatók át] ahhoz kizárólag a munkavállaló 
férhet hozzá.” 
 
 [(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.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9288/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 26. 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 


	A\) Munkavállaló adatai:]

