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Bizottsáci módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §. (1) és (3) bekezdése és 102 . § . (1) bekezdése alapján a alapján az egyes
munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2160 . számú
törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 4. §-át a következők szerint javasolom módosítani .

4.§

Az Mt. 154. §-ának (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(1) A munkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magyar törvényes
pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos . E
rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló
megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára
átutalja . [Amennyiben az átutalás, illetőleg a munkabér egyszeri felvétele a munkavállalónak
költségtöbbletet okoz, ennek viseléséről kollektív szerződésben, illetve a munkáltató és a
munkavállaló megállapodásában kell rendelkezni .] A munkabér vagy meghatározott részének
bankszámlára történő átutalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat ."

Indokolás

A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a munkavállalót nem érheti anyagi hátrány
amiatt, hogy a munkabérét átutalással és nem készpénzben kapja meg . Ez a kérdés nem függhet a
felek megállapodásától . Figyelemmel arra is, hogy - főleg nagyobb munkáltatóknál - a nagyobb
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létszámú munkavállalói állománnyal szerződött bankok számlavezetési feltételei egymástól
jelentősen eltérhetnek, ami az egységes - kollektív szerződésben történő - szabályozást
életszerűtlenné, az egyedi megállapodások kötését pedig túlzottan bonyolulttá teszi, indokoltabb
egy általános elvi jellegű - munkáltatói kötelezettséget jelentő - garancia megfogalmazása a
törvényben. A kapcsolódó adómentesség 2007 . január 1-jei eltörlésével továbbá nincs egységes
háttérszabály, mellyel a juttatás összege összekapcsolható . Ezen túlmenően, a munkáltató és a
munkavállaló érdekét is az szolgálja, ha a munkabér átutalással kifizethető, illetve ez a fekete
munka ellen ható tényező is .
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