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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAÜGYI

BIZOTTSÁGA

Dr. Szili Katalin asszonynak,

	

Bizottsági módosító javaslat
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján a Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottság a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992 . évi XLIV .
törvény módosításáról T/6232. számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 1 . § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(4) A munkaviszony megszűnésével a munkavállaló MRP-ben való részvételi jogosultsága is
megszűnik, kivéve, ha a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 87/A. §-ának (1) bekezdése szerint nyugdíjasnak minősülő munkavállaló a
munkaviszonyának rendes felmondással, közös megegyezéssel vagy az ML 88 . §-ának (2)
bekezdése szerint történő megszüntetése esetén a részvételi jogosultságának fenntartása
mellett dönt. Az alapszabály a nyugdíjas résztvevő további részesedési és döntéshozatali
jogosultságát szabályozhatja, azt feltételhez kötheti . Azonban részesedési és döntéshozatali
jogosultságból teljesen nem zárhatók ki. Részesedésüket, a tagokat jövedelmük alapfán
megillető részesedésnek 25 %-ánál alacsonyabban nem állapíthatja meg az alapszabály,
amikor is ennek alapjául számító jövedelemnek a nyugdíjazási évnek vagy azt megelőző 1-3
évnek átlagát kell tekinteni, a nyugdíjas kívánsága szerint . Döntéshozatali jogosultságuk a
tagokat megilletőnek szintén legalább 25 %-ában állapítható meg. A közgyűlés
határozatképességi létszámában azonban a nyugdíjasokat sem negatív, sem pozitív értelemben
nem kell beszámítani."

Indokolás

Nyugdíjasok a törlesztés anyagi alapját biztosító gazdasági tevékenységben már nem vesznek
részt, ezért indokolt részesedési és döntéshozatali jogosultságuk korlátozása az
alapszabályban . Azonban teljes kizárásuk méltánytalan lenne, mert a 15 éves törlesztési idő
miatt ez azt jelenti, hogy a kivásárlásban résztvevő 35-40 évfolyamnak 38-43 %-a csak
korlátozottan részesedik a tulajdonszerzés eredményeiből és éppen az idősebbek - a vezetők
és a tapasztalt szakemberek, a magasabb jövedelműek -, akik az első időkben a terhek zömét
vállalják, ugyanez vonatkozik döntéshozatali jogosultságukra . A közgyűlés
határozatképességi létszámában történő beszámításuktól való eltekintés indoka, hogy egy
részük megjelenése koruk miatt bizonytalan és ez veszélyeztethetné atároza 'pességet.

Budapest, 2003 . november 27 .
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