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Érlett, 2006 JOL. 0

Tisztelt Elnök Asszony±

Az áüamháztartásról szóló X992. M X VYY1_ törvény és egyes kapcsolódó torvények
módosításáról szóló T/133 . számú tórvényjavastathoz a Házszabály 94. §-ának (1)
bekezdése, valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján a következő

bigottsági. mártositö javaslatot

„12.

Bizottsáei módosltö .iavaslat

1 . Javasoljuk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi
CXXV. törvénybe a törvényjavaslat 7 . §-óval beiktatandó üj 17/A. § (4) bekezdésének a
k©vetkezők szerint. torfenő módosítását :

„(4) A hatáság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján. az egyenlő bánásmód
követelmcnyével ösc7pfüggésben a foglalkoztatás területén öt éven belűi jogsértést elkövető,
bl zL-al súitott munkáltatók nevét, szekhe?y-ét, adás-z6mát, az éhkövetett jogsértés
jogszabályhelyre utalással történő megnevezésétj~,] és az alkalmazott jogkOvetkezményt,
v int a 'o értést me álla ító _ ázat elt ek é re - í va x fásár k na 'át a
honlapján történő közzététel útján nyilváuossagra hozza . '

2. Javasoljuk a törvényjavaslat 12 . §-ának a követkéz? k szerint törtténS módosítását :

[(1) E torvény hatálybalépése után elkövetett, jogeras és végrehajtható határozattal
megállapított jogsértések tekintetében az Egyenlő Húnásmöd itatáság az Ebt. e
törvénnyel beiktatott 17/A. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilvántartási adatokat első
alkalo~rr mai e tőnény hatás belépésének nappián hozza nyilvrlu~súgrn .
(2) A 2006. január 1 je és e törvény hatálybalépése között elkövetett, birsággal sújtott

jogsértésélcnek, illetve munkáltatóknak az Ebt . e túrvénnyel beiktatott IWA. §-ának (4)
bekezdése szerinti adatait az Egyenlő Bánásmód Katóság a támogatást nyüjtó szerv
mcgkcresésére rendelkezésre hoesátja.j

Az ERven18 Bánásmód Hazósá.g a 2.006.ianuár 1-jét kővetSen elkc vetett, ionerős és
vét-rehaitható határozattal birságwal súitott fogsértésekre vonatkozó. az Ebt.-e tőrvénnvel,
beiktatott - 17IA . -ának 4 bekezelése szerinti a 'lvántartási adató t elró lo e
torvény hatáfybglépését, ővety harmincadikngmm hozza nyíivánossá "
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3 . Javasoljuk az egyenlő bánásmód-öl és az esélyegyenlőség el Smő,cditasáarc5l szóló 2003. évi
C=. törvénybe a t<3rvényjavaslat 7. §-óval beiktatandó új I7/A. § (1) bekczdésc a)
pontjá ni lk a következők szerint történő módosítását-

„7 §

(1) Az egyenlő bánásmád-ói és az esélyegyenlőség előmozditásárál szóló - a 2005. évi
XXVI. és a 2005. évi LXXXIII. tó-vénnyel módosított - 2003 . évi CXXV. törvény (a
továbbiak ; EU) a következő 17/A. §-sal egészül ki :
„17/A. § (1) A hatóság az eWenló bánásmód kóvetelrnénye megtartásának más szervek előtti
eljárásokban tőrfém igazolása céljából hatósági nyrlvánta-fást ve..et, mely tartalmazza
azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerős és
végrehajtható határozata az Áht. 15 . § (9) bekezdés aa) Pontjában meghatározott jogsértést
állapított meg. A nyilvántartás tartalma zza.
a) a foglalkoztató nevét székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes
személy foglalkoztató [esetében] nevét, [szúlctési helyét, idejét,] lakcímét, adóazonosító
jelét,''

Indokolás

A természetes személy foglalkoztat<> Aa_onositásához elegendő az adöazcmosító j$1.

A javaslat 2. pontjánakk célja, hogy segítse a támogatást nyújtó szervek, valamint a
közbeszerzési eljárás részvevőit abban, hogy a hatáság állapított-e meg xnu~gyi jogsertést
a közbeszerzésekről szóéi 2003. évi C=X. tőrvény szerinti ót éven belül, illetve az
Államháztartásról szóló 1992.évi XX0 VIII. torvény (Aht) 15 . §-a szerinti két éven beltil .

Budapest, 2006, július 6.

2

'06 07/06 10 :12

	

TX/RX NO . 1994

	

P04


	page 1
	page 2

