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Delyben

MAGYAR ORS74GGY'JLÉS
FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAi7GY1$IZGTTSÁG

országgyűlés Hivatala

lromáltyszáln: r(430619

Érkezett : 1006 NOV 23.

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

	

Bizottsági mödosit6 javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ónak (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
Országos Érdekegyeztető Tanácsmál szóló T/130á. sz . törvényjavaslathoz a ;következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elií :

li . A 1i . § (5) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

„(5) Az ORMB tagja nem vehet részt olyan érdekképviselet [OÉT tagsághgz) OÉT-tagsáshoz
szükséges kritériumoknak való megfelelése elbírálásában,

a) amellyel vagy amelynek tagszervezetével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, vagy annak választott tisztségviselője, illetve hivatalos képviselője,

b) ha olyan érdekképviselettel áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, vagy annak választott tísztségviselSje, illetve hivatalos képviselője, amelynek a
vizsgált szervezet tagszervezete."

2. A 12, § (1) bekezdésének felvezető mondatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

„(1) Az (OÉT tagsághoz) (HÉT-tagságköz szükséges kritériumoknak való megfelelést az
ORMl3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL.
tőrvény (a továbbiakban: Ket.) 82-84. §-a szerinti hatósági bizonyítványban állapítja meg . Az
0~ eljárására a Ket . szabályait kell alkalmazni azzal, hogy"

3. A 12. § (3) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani :

„(3) Az ORIvM az összesített adatok alapján oldalanként a [jelenlévő) felen lévő tagok legalább
négyötödének eg3y+etértő szavazatával megállapítja a kritériumoknak való megfelelés tényét, és
határozatával a kérelmezfit az OÉT tagjává nyilvánítja. E támogatás hiányában, valamint abban az
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esetben, ha a hiánypótlási határidéi elteltéig a hiányos adatok p6disara nem vagy ismét hiányosan
került sor, az ORINIB a kérelmet elutasítja . Az ORMB hatarozatát a felekkel tórtén6 irisbeli közlés
mellett a társadalmi párbeszédéit felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában (a
továbbiakban: hivatalos lap) kell közzétenni"

4. A 14. § (2) bekezdésének c) pontját az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás felhasználható
a) az OÉT tagszervezetei szakmai programjaira, így kűlőnösen konferencia-, szeminárium-,

tanulmányút szervezésére, kiadvány, tanulmány készítésére, a tagszervezettel, int inkaviszonyban
vagy állandó megbí7ÁGIjagviszonyban nem álló személy részérc szakértői díjazás kifizetésére,

b) a szroci :lis partnerek szakmai felkészülésére, képzésére,
c) az Európai Unió intézményeivel és a Nemzetkőzi Munkaügyi Szervezettel való

kapcsolattartásra, va)%mint nemzetközi [érdekképví elctbelij érdekképviseleti tagsággal
összefüggS díjra ."

5. A 21 . §-a (2) bckezdésóben az Ftv . 111 . §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint javaslom
módosítani:

„(2) A Ftv. 111. §-ának (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés Iép :

„(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditáciös Bizottságnak harminc tagja van . Tizenöt tagot
delegál a Magyar Rektori Konferenoía, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, őt tagot a
kutatóintézetek, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi
Bizottság, négy tagot a felsőoktatás mi5kódésében érdekelt kamarák és országos szakmai
szervezetek, egy tagot az Országos lrrdekegyeztető Tanács munkáltatói oldala .. Nem lehet a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja,
rektor, gazdasági tanács tagja[,] vagy köztisztviselő . A Magyar Felsőoktatási Akkroditáciös
Bizottság tagjai közül megválasztja elsőkét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza
működésének rendjét."

INDOKOLÁS

A módosítások az Országgyűlés korrektorának nyelvtani pontosításai átvezetésére szolgálnak .

t

Budapest, 2006, november 23 . ~~Á~

Simon Crabo

r a elnök

0071014
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