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A Házszabály 102 .§-ának (1) bekezdése alapján a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992 . évi XLIV .
törvény módosításáról szóló, T/6232 . számú törvényjavaslathoz, a Bizottság T/6232/12 . szám alatt
benyújtott bizottsági módosító javaslatához kapcsolódva a következő

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

nyújtja be :

A Bizottság a törvényjavaslat 1 . §-ának (1) bekezdésében az Mrpt . 1 . §-ának (4) bekezdésének kö-
vetkező 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 továbbiak-
ban: Mt.) 87/A. §-ának (1) bekezdése szerint nyugdíjasnak minősülő munkavállaló a munkaviszo-
nyának rendes felmondással, közös megegyezéssel vagy az Mt . 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 feltétel-
hez kötheti . Ennek során a nyugdíjas résztvevő számára legalább olyan mértékű részesedést kell
biztosítani, amely őt a nyugdíjazásának évében vagy-ha a nyugdíjas ezt kívánja-az ezt megelőző
1-3 évben kapott rendszeres havi munkabér [9 . ~ (2) bekezdés] átlagos összegének 25 %-a alapján
megilletné. A nyugdíjas résztvevő számára legalább ugyanilyen arányú szavazati jogot is biztosítani
kell. Az alapszabály ugyanakkor előírhatja, hogy a közgyűlésről távol maradt nyugdíjas résztvevőt a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni ."

Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat pontosítja a T/6232 . szám alatt benyújtott bizottsági módo-

sító javaslat szövegét . Ennek megfelelően a nyugdíjast megillető részesedést nem az átlagkereset 25

százalékának megfelelő összegben hanem ennek alapulvételével kell kiszámítani . A módosító ja-

vaslat szerint olyan mértékű részesedést kell biztosítani, amely őt a nyugdíjazás évében vagy- ha a

nyugdíjas ezt kívánja - az ezt megelőző 1-3 évben kapott rendszeres havi munkabér (9 . §(2) bekez-

dés) átlagos összegének 25 százaléka alapján megilletné .

Budapest, 2003 . december 4 .
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