
TÁJÉKOZTATÓ
az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

T/3404. sz. előterjesztésről

Az előterjesztés szövegét áttekintve, a minisztériumi előterjesztéshez képest az alábbi módosítá-
sok fedezhetők fel, melyről egy rövid összefoglalást készítettünk, az előző tájékoztatóban hasz-
nált jelölésekkel, vagyis az előző anyag szakasz-számaival jelöljük a szövegben végrehajtott
változtatásokat is:

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény

1-3. § Az Flt-ben az EU KÉK KÁRTYA bevezetése miatti módosítások csak szövegszerűen
változtak, és nincs érdemi módosítás a kapcsolódó jogszabályokban sem, melyeknek részletes is-
mertetésétől jelen tájékoztatóban is eltekintünk.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

4-5.§ A kölcsönzött munkavállalók létszámáról szóló tájékoztatás, az üzemi tanács
mandátumának háromról 5 évre való megváltoztatása, illetve az ezzel kapcsolatos átmeneti
szabályok változatlan szöveggel vannak a kormány előterjesztésében.

7.§ Csak szórendi változást alkalmaztak a próbaidő 6 hónapra történő felemelése körében,
továbbra is erre csak kollektív szerződésben van lehetőség, a 30 napnál rövidebb és a legfeljebb 3
hónapig terjedő próbaidő kikötése történhet a felek megállapodás szerint, de nincs akadálya, hogy
kollektív szerződésben rendezze a munkáltató és a szakszervezet.

8.§ A jelenleg hatályos Mt. 117/C. § 2009. április 1-je és 2011. december 31. között engedte meg
a gazdasági válságra való tekintettel a munkaidő-átcsoportosítást. Az előterjesztés az
átcsoportosítást időkorlát nélkül engedi meg, de az alapszabálya nem változott, miszerint csak
annyi időre lehet a munkaidőt legfeljebb havi 44 órára emelni, ameddig a teljes munkaidő
rövidebb volt. A teljes munkaidő kitétel jelenti azt, hogy a munkavállaló munkabére nem
csökkent, így a 44 órára emelésnél sem kell a munkabért arányosan emelni. Kevés munkáltató
van, aki ilyen formában oldotta meg a válságból adódó problémáit, mert a megrendelés hiányában
az állásidőt sem tudta megfizetni. Inkább az volt a jellemző, hogy csökkentett munkaidőhöz
csökkentett bért alkalmazott, ezek a munkáltatók az Mt. 117/C. szakaszban biztosított munkaidő
megemelését nem alkalmazhatják. Véleményünk szerint azok a munkáltatók sem alkalmazhatják a
fenti szabályt, akik állami támogatás mellett – a munkavállalók kötelező oktatáson való
részvételével – csökkentették a munkaidőt. A minisztériumi előterjesztésből kikerült az a szabály,
hogy több ízben köthető ilyen megállapodás a munkavállalóval, ilyenre csak egy alkalommal
kerülhet sor, még pedig legalább 3 hónappal később, minthogy a csökkentett munkaidejű időszak
letelik.

9-10. § A gyermek gondozása és ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadságnak továbbra is az
első félévére jár rendes szabadság, illetve a szabadság kiadásával kapcsolatos szabályok sem
változtak. A tapasztalt félreértések miatt tudatosítani kívánjuk, hogy a kettőnél több részletben
kiadott szabadság esetén is a munkavállalót legalább egyszer egybefüggően minimálisan 14 nap
megilleti.
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11.§. Az előterjesztés a szabadság pénzbeni megváltása esetköréből kiveszi a sorkatonai és a
polgári szolgálatot, amely üdvözlendő, de még mindig túl sok helyen maradt benne az Mt-ben
sorkatonai és polgári szolgálat. Talán nem véletlen, hogy a kormány a szöveg tudatos átnézését
mellőzte, információink szerint a sarkalatos törvényekkel visszatér a sorkatonai szolgálat.

12-16.§ Sem a Gyes, gyed miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérők előzetes értesítési
kötelezettsége, sem a rendkívüli munkavégzés a munkáltató döntése alapján történő szabadidővel
való megváltása, sem a vezető beosztású nők terhessége esetén a munkaviszony
megszüntetésének indokolási kötelezettsége nem változott, a minisztériumi előterjesztés
szövegével teljes egészében megegyeznek.

17. § A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok a minisztériumi előterjesztéshez képest nem
sokban változtak. Ebben a szakaszban kikerült a kölcsönbeadók közül az általunk is
megkérdőjelezett közhasznú munkaerő-kölcsönző.

A munkaerő-kölcsönzés 5 évben meghatározott ideiglenessége a minisztériumhoz eljuttatott
tiltakozásunk ellenére is megmaradt az előterjesztésben.

18.§ A miniszteri indokolás azt tartalmazza, hogy az uniós jognak való megfelelés
követelményeként megteremti az egyenlő bérezés – és nemcsak a személyi alapbér, hanem a
béren kívüli juttatások tekintetében is - lehetőségét a kölcsönzött munkavállalók tekintetében a
kölcsönzés első pillanatától kezdve. Azonban az előterjesztés jogszabályi szövegéből ez nem
olvasható ki. Egymás mellett él azon két rendelkezés, egyrészről a kölcsönvevőnél történő
foglalkoztatás teljes tartama alatt a munkabér összege és védelme, az egyenlő bánásmód
követelménye vonatkozásában a kölcsönvevőre jogszabály vagy kollektív szerződés alapján
irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, másrészről a 193/H.§ (9)-(10) bek-e, amely kimondja,
hogy mennyi idő eltelte után kell az egyenlő bér és az egyenlő béren kívüli juttatás elvét
alkalmazni a kölcsönzött munkavállalókra. Az előterjesztés további szűkítést is tartalmaz, amikor
nem kell a kezdettől az egyenlő bérezés elvét alkalmazni, mégpedig a start-kártyások, a
kölcsönbeadónál jobban keresők és azok esetében, akik két kölcsönzés közötti időben is
díjazásban részesülnek.

21. § Az Mt. XII/A. Fejezeteként tárgyalja az előterjesztés az iskolaszövetkezet és tagja között
fennálló munkaviszony sajátos szabályait. Meghatározza azokat a speciális munkavégzési
szabályokat, amelyek az iskolaszövetkezetek tagjai harmadik személynél történő munkavégzésére
vonatkoznak. Ez esetben nem munkaerő-kölcsönzésről van szó. A felek egymással egyfajta keret-
munkaszerződést kötnek, amelyet konkrét tartalommal az adott munkavégzési kötelezettség
megkezdését megelőző kiegészítő megállapodás tölt ki. Az előterjesztés tartalmaz olyan
rendelkezéseket, amelyek a diákokat védik, így előzetesen meg kell állapodni a később elvállalandó
munkák köréről, a későbbi konkrét személyi alapbér alsó határáról, illetve az iskolaszövetkezet
képviselőjének biztosítani kell a diákok érdekében a harmadik személlyel való együttműködése
lehetőségét. 18 év alatti diákok esetén pedig a munkáltatói utasításokat is az iskolaszövetkezet által
biztosított munkavezetőn keresztül lehet csak adni, aki személyében garantálja azt, hogy a
munkavégzésre vonatkozó előírásokat betartsák.

23.§ A közalkalmazotti törvény esetében azért volt szükség módosításra, mert a napi
munkavégzésen és a munkaidőkereten felüli rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként akár
egyoldalú munkáltatói döntéssel szabadidő kiadása szabályt a közalkalmazottak körében nem
kívánja a jogalkotó alkalmazni, így ennek lehetősége kizárólag kollektív szerződésben teremthető
meg.
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A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv.

35.§ A munkaügyi ellenőrzés hatásköri szabályait az iskolaszövetkezetekre is kiterjeszti az
előterjesztés, és változtak – teljesen ellentmondva a rendezett munkaügyi kapcsolatok
államháztartási törvényben meghatározott esetével – a munkaügyi bírság kirovásának kötelező
esetei: Már nem kötelező a munkaügyi ellenőrnek bírságot kiszabni a szakszervezeti jogok, a
nőkre és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó szabályok, a munka- és
pihenőidőre vonatkozó szabályok megsértése esetén.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.

72.§ Az adózás rendjéről szóló törvény módosítására az iskolaszövetkezetek miatt került
elsősorban sor, egyéb változtatás benne, hogy az adóhatóság adatot szolgáltat a munkáltató
TEÁOR-számáról és a megelőző évi árbevételéről az ágazati részvételt megállapító
bizottságoknak.

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. tv.

93-95.§ A minisztériumi előterjesztésben leírt módosításokat teljes egészében negligálta a
kormány előterjesztés, mivel a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló előterjesztés az
egész OÉT-tv. hatályon kívül helyezését rendelte el.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló 2009. évi LXXIV. tv.

100-101. § A minisztériumi előterjesztés 100-101. szakaszai nem találhatóak a kormány
előterjesztésben, továbbá ha az OÉT neve előfordulna bármely jogszabályban, akkor azon a
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot kell érteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv.

107.§ A minisztériumi előterjesztéshez képest csak szórendi változások vannak, és egyértelműsíti
az előterjesztés, hogy a munkaszerződés megkötése egyszerűsített foglalkoztatás esetén sem
mentesít a bejelentési kötelezettség alól.

Budapest, 2011. június 20.

Összeállították: Dr. Horváth-Lénárt Szilvia
Őriné dr. Gracza Zsuzsa


