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Kedves kollégák! 
   

A 2012-es év első 
kihirdetett törvénye az új 
Munka törvénykönyve 
volt. 

Az azóta eltelt évben 
számtalan átmeneti 
szabály volt érvényben, 
illetve több helyütt 
módosult a szöveg. 2013. 
január 1-től azonban véget 
ér az átmeneti időszak, és a 
teljes új Munka 
törvénykönyve hatályba 
lépett. 

A cél innentől kezdve az, 
hogy mindenki 
megismerje az új Mt. 
tartalmát, pontos képet 
kapjon a változásokról. A 
mostani megbeszélések és 
ülések feladata a tudás 
átadása, a lehetőségek és 
feladatok tisztázása. 

 
Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság 
kibővített ülése 

Budapest, 2013. április 18. 
 
 „MIT TARTALMAZ AZ ÚJ MUNKATÖRVÉNYKÖNYV?” 
 
Tarsoly Imréné tartott 
előadást a bizottság tagjai 
részére a Munka Törvény-
könyvéről, mely 2012-ben 
hatályba lépett. Cél az volt, 
hogy a tagok a már 
meglévő ismereteiket 
elmélyíthessék, illetve új 
ismereteket szerezhessenek. 

Az ülésen a jelenlévők 
részletesen végig tárgyalták 
a legfontosabb pontokat, 
megosztották egymással 
eddigi tapasztalataikat. 

Az új Munkatörvény 
általános rendelkezései 

A törvény hatálya a 
tisztességes foglalkoztatás 
szabályait állapítja meg, 
kiterjesztve a munkáltatóra, 

munkavállalóra, az érdek-
képviseleti és kapcsolódó 
szervezetekre.  
Röviden összefoglalta az 
általános magatartási 
követelményeket, melyben 
teljesülnie kell a 
jóhiszeműség és a 
tisztesség elvének, a 
méltányos mérlegelés 
figyelembe-vételének, 
valamint a tájékoztatási 
kötelezett-ségeknek.  

Megvitatásra került a 
munkaviszonyon kívüli 
magatartás, melyben szó 
esik a munkáltatót és a 
munkavállalót érintő elő-
írásokról is, az üzleti titok 
megőrzéséről, a vélemény-  
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nyilvánítási jogról. A 
személyhez fűződő jogokat 
tiszteletben kell tartani, az 
esetleges korlátozásokról, 
ellenőrzésekről tájékoztatni 
kell a munkavállalót.  

Munkaviszony rendelkezései 

Az új Mt-ben részletezve 
van a munkaviszonyra, a 
megállapodásokra, nyilat-
kozatokra vonatkozó 
szabály és előírás, valamint 
a munkaviszonyhoz, 
munkavégzéshez kapcso-
lódó kötelezettségek, 
módosítások is. 

Az előadásban kiemelésre 
került a csoportos 
létszámcsökkentésre vonat-
kozó szabályok ismertetése, 
melyben az új Mt. 
minimálisan tér el az 
előzőhöz képest. Fontos 
feltétele, hogy a KSZ 
(Kollektív szerződés) csak a 
munkavállaló javára térhet 
el. 

A munkaidő módosítások 
bevallott célja az 
egyszerűsítés mellett a 
további rugalmasság 
biztosítása, így a 

munkáltató tevékenysége 
került központba.  

Kiemelt helyen van a 
munkabér védelme, ahol 
továbbra is szabályozva 
van a minimál bér, a pótlék, 
távolléti díj, teljesítmény-
bér, valamint a munkáltató 
kártérítési kötelezettségei. 

Munkaügyi kapcsolatok 

A törvény szabályozza a 
szakszervezetek, Üzemi 
Tanács (ÜT) és a 
munkáltatók érdekképvise-
leti szervezetek kapcsolat-
rendszerét. Biztosítja a 
szervezkedés szabadságát, 
a tárgyalások rendjét és 
feltételeit. Lényeges 
változás, hogy az ÜT lett 
kompetens a munka-
viszonyra vonatkozó jogok 
tekintetében. Új szabályok 
vonatkoznak az ÜT 
tagjaira, feladataira, jogaira. 
A szakszervezetek jogainak 
szűkítése történt az Mt-ben, 
kifogásolási és ellent-
mondási joga megszűnt. 
Ezzel szemben, a KSZ 
kötési joga nincs a jövőben 
az ÜT választáshoz kötve. 

Az előadás végén 
összefoglalta Tarsoly 
Imréné a szakszervezeteket 
és a Kollektív szerződést 
érintő változásokat, 
valamint a jelenlévők 
elmondták, megosztották 
az ezekkel kapcsolatos 
tapasztalataikat. 

 

Gépipari Ágazati Pár-
beszéd Bizottság kihelye-
zett munkavállalói oldal-
ülése 

Visegrád, 2013. április 23. 
 

A Gépipari ÁPB 
munkavállalói oldala, a két 
nap során részletesen 
megtárgyalta a 
munkavállalói oldal KSZ 
javaslatát, aktualizálta azt 
az új Mt. változások 
tükrében. A munkavállalói 
oldal meghatározta, hogy a 
KSZ tervezetét 
előreláthatólag május 
végéig, legkésőbb június 
elejéig a munkáltatói 
oldalnak átadja. 
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Kötetlen beszélgetés 
keretében megosztották a 
jelenlévők egymással a 
szakszervezetek tapaszta-
latai az Mt. változások 
kapcsán. 

Gépipari Ágazati Pár-
beszéd Bizottság Mun-
káltatói oldal ülés 

Gárdony 2013. április 25-26. 
 

Első napirendi pontként a 
Gépipari ÁPB munkáltatói 
oldala, részletesen 
megtárgyalta a KSZ kötés 
lehetőségeit az új Mt. 
fényében és a gazdasági 
helyzet függvényében.  

Második pontként dr. 
Király Csaba tartott 
előadást az oktatás, 
szakképzés, felnőttképzés 
jövőjéről. A gépipari 
ágazatban, egy 
piacorientált oktatási 
modellt mutatott be. A 
modell bemutatásán 
keresztül arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a 
munkaerőpiac is piac, amit 
folyamatosan vizsgálni kell, 
és ehhez kell alakítani az 
oktatási rendszert, hogy a 
kereslet és a kínálat 
találkozzon. Az oktatási 
rendszert is tesztelni, 
vizsgálni kell folyamatosan, 
a hibákat korrigálni, míg a 
rendszer tökéletes nem 
lesz.

Zárásként a felmerülő 
kérdéseket, az előadással 
kapcsolatos elképzeléseket 
beszélték át a jelenlévők 
igényeinek, tapasztalatai-
nak meghallgatásával. 
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A GÉPIPARI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGRÓL 

 

A Gépipar ágazataiban működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, az 
ágazati szociális párbeszéd fejlesztése, ágazati érdekeik egyeztetése, közös képviselete és 

érvényesítése végett 2004. március 3.-án megállapodást kötöttek, és létrehozták a Gépipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottságot. 

   

Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes 
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító 

Bizottság 2010. március 23-án kelt 92-3/6-9/2010-ÁRMB számú határozatával a Gépipari ÁPB 
újjáalakult.  

  A Bizottság jogállása: A gépipari ágazati érdekegyeztetés rendeltetésszerű működése által 
meghatározott körében tevékenykedő, önálló jogi személyiségű munkáltatói és munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetek együttműködési és érdekegyeztetési fóruma.  

   

A Bizottság tagszervezetei: Munkáltatói érdekképviseletek: Magyar Járműalkatrészgyártók 
Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége  

Állandó meghívottként a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség is részt vesz a 
bizottság munkájában.  

   

Szakszervezetek: Vasas Szakszervezeti Szövetség, Fém- és Gépipari Munkástanácsok Országos 
Szövetsége, Liga Vas- és Fémipari Szövetség.  

   

A megállapodó szervezetek megvalósítandó célként fogalmazták meg, hogy a Bizottság: 

 Ágazati, ágazatközi konzultációs fórumként járuljon hozzá a felek között jelenleg is 
meglevő kétoldalú partner kapcsolatok folyamatosságához, és a szociális párbeszéd 

intézményes formájának létrehozásához, működtetéséhez a gépiparban,  

 A szakmai összetartozás alapján biztosítsa az ágazati, illetve ágazatközi együttműködés és 
érdekképviselet intézményes megjelenítését, működtetését, valamint azt, hogy ennek 

keretében alágazati és/vagy szakágazati fórumok is működhessenek,  

 Segítse elő az ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések,- megállapodások 
létrehozását.  


