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   Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az európai szövetkezetről szóló T/316. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) és a Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági 
bizottság) megvitatta az európai szövetkezetről szóló, T/316. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/316/6. számú módosító javaslatot. 
 
 A törvényjavaslatban szereplő rövidítések: 
 Sztv.: a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
 Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
 Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény 
 Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
 Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság a július 10-i ülésére vette napirendjére a módosító 
javaslat tárgyalását. 
 Az Európai ügyek bizottsága és a Költségvetési bizottság nem tárgyalta a 
módosító javaslatot, mivel feladatkörüket nem érintette. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 
 

1.  Dr. Szép Béla képviselő a törvényjavaslat 24. §-a (1) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) A különleges tárgyaló testület tagjának megbízatása megszűnik, ha 
 
 a) lemond, 
 
 b) valamely részt vevő jogalanynál, érintett leányvállalatnál vagy telephelyen 
munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá, 
 
 c) munkaviszonya [– a 21. § (5) bekezdésében foglalt esetet ide nem értve –] 
megszűnik." 
 

Indokolás: Lásd a T/316/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. július 6. 
 
 
 

Simon Gábor s.k. 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k. 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 
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