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A Munka Törvénykönyvének jövőbeni változásai
Magyarország Kormányának honlapján (http://www.kormany.hu ) közzétették a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény, valamint a munka törvénykönyvéhez kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló törvénymódosítás szövegtervezetét.
A törvénytervezet szerint a módosítások 2016. év január 1-től léptek volna hatályba, ugyanakkor megállapítható, hogy egyelőre nem változik még a Munka törvénykönyve arra tekintettel, hogy a törvénymódosítás lekerült a napirendről. Ennek
ellenére lényegesnek tartjuk röviden összefoglalni a törvénymódosításban megjelenő újdonságokat.

A törvénymódosítás indoklása úgy fogalmaz, hogy a módosítás célja a jogalkalmazás egységességének biztosítása, amellett
hogy a módosítás az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelő módosításokat tartalmazza, így nem jelenti az Mt. érdemi
módosítását. A Javaslat továbbá olyan módosításokat is átvezet, amelyek a munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos
garanciákat erősítik a munka és pihenőidőre vonatkozóan az európai uniós joggal összhangban.

Főbb módosítások:
1, Az írásbeli jognyilatkozat érvényességének feltételei tekintetében kivételként kerül rögzítésre, ha a munkáltatói jogkör
gyakorlója olyan személy, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült.
2, Az elektronikus dokumentum vonatkozásában egyértelművé teszi a szövegtervezet, hogy az Mt. alkalmazásában az
elektronikus dokumentum írásbeli jellege megállapításának - a nyilatkozattevő személyét érintően - nem feltétele a nyilatkozattevő elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti minősített elektronikus aláírása, amely lényeges könnyítést jelent a
gyakorlat számára.
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3, Amennyiben a felek a munkaszerződésben a munkahelyben nem állapodnak meg, azt a helyet kell munkahelynek tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi.
4, A munkavégzés alóli mentesülés önálló esetét képezi továbbá a tervezet szerint a gyermek születése esetén az apa rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alóli mentesülése. Így az apának a gyermek születésére tekintettel járó pótszabadság jogintézménye munkaidő-kedvezményként kerül szabályozásra.
5, Felmondási tilalomra a várandós, vagy emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben résztvevő munkavállalók
csak abban az esetben hivatkozhatnak, ha ezen körülményekről a munkáltatót előzetesen tájékoztatták. Ha a munkavállaló
nem tájékoztatja a munkáltatót a várandósságáról, illetve az emberi reprodukciós eljárásban való részvételéről, a munkaviszonya felmondással megszüntethető. Lényeges változás, hogy új jogszabályszintű lehetőséget is rögzít a jogalkotó ezen
felmondás vonatkozásában, mégpedig a visszavonhatóság alkalmazhatóságát.
6, A hatályos szabályozás alapján nem volt egyértelmű, hogy a tanulmányi szerződéstől, illetve a versenytilalmi megállapodástól mennyiben lehetséges az eltérés, a törvénytervezet ezt a hiányt pótolja oly módon, hogy a munkavállaló javára eltérést
enged mind a felek megállapodásában, mind a kollektív szerződésben.
7, A tervezet a bérszámítás módját is pontosítja, mind a teljesítménybér, mind az időbér, továbbá a bérpótlék vonatkozásában.
8, A kártérítési felelősségek jogcímét egyértelműsíti a jogalkotó mind a munkáltató, mind a munkavállaló vonatkozásában.
A kárkötelem részletesebb szabályozása valósul meg, illetve a kárszámítás módja is pontosításra kerül a gyakorlati tapasztalatok alapján.
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9, A hatályos szabályozás az atipikus munkarendben foglalkoztatott munkavállaló esetén a munkáltató számára túl tág teret
enged a heti pihenőnapok beosztása terén, ezért a törvénytervezet hivatkozva az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megtartására, valamint a munkavállalók védelmére, a törvényi rendelkezések közé egy korlátot vezet be, így
előírja, hogy havonta legalább egy pihenőnapot a munkaadónak be kell osztani és havonta legalább egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztania.
10, A törvénymódosítás nemcsak az Mt. hanem kapcsolódó munkajogi jogviszonyokat érintő egyéb polgári jogi törvényi
rendelkezéseket is módosít. Így például a Javaslat új illetékességi szabályt fogalmaz meg a Polgári Perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 349/B. §-ában munkaerő-kölcsönzés esetén. A gyakorlati tapasztalatok alapján a munkaerőkölcsönzés során a kölcsönbeadó munkáltatók székhelye elsősorban a fővárosban található, míg a kölcsönvevők és a kölcsönzött munkavállalók jelentős része ettől különböző székhelyű, illetve lakóhelyű. A jogviták eldöntéséhez szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának megkönnyítése és a bíróságok közötti ügyelosztás ésszerűbb megszervezése érdekében indokolt az illetékességi szabály beillesztése.
11, A fentieken túl a törvénytervezet számos helyen definíciós meghatározással segíti a jogalkalmazást.

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesítik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.
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