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Az Országgyűlés 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális 
és családügyi bizottságának 

 
 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az Országos Érdekegyeztető Tanácsról 
szóló T/1306. számú törvényjavaslat 

 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 

Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi, civil- 
és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai 
bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), valamint az Oktatási és tudományos 
bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta Országos Érdekegyeztető 
Tanácsról szóló, T/1306. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/1306/3-9. számú módosító javaslatokat. 
 

A Költségvetési bizottság – feladatkörét érintő módosító indítványok hiányában – 
levette napirendjéről az ajánlásban foglaltak megvitatását. 
 

Az Ifjúsági bizottság az ajánlásban foglalt módosító indítványokról a 2006. november 
27-ei ülésén alakítja ki az állásfoglalását. 
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Az ajánlásban használt rövidítések: 
Ftv.:  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény  
 
 

 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. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 

 

 

1. Bernáth Ildikó  képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés ac) pontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 

„5. § (1) Az országos érdekegyeztetésben részt vehet: 
 
a) az a szakszervezeti szövetség, amely 
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál [működnek] 

rendelkeznek önálló, vagy [rendelkeznek] a tagszervezet alapszabálya szerinti [önálló, 
képviseletre jogosult] munkahelyi szervezettel, valamint” 
 

Indokolás: Lásd a T/1306/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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2. Dr. Szabó Erika, Borsos József, Vígh Ilona, László Tamás, Koszorús László, 
Ágh Péter, Hirt Ferenc, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselő a 

törvényjavaslat 9. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„(2) Kötelező létrehozni a különböző ágazatokban foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű dolgozók és foglalkoztatóik szociális párbeszédére épülő szakbizottságot.”  
 

Indokolás: Lásd a T/1306/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

3. Bernáth Ildikó  képviselő a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(4) Az ORMB határozata ellen [a hivatalos lapban történt közzététel napjától] a 
kézbesítéstől számított harminc napon belül a fővárosi munkaügyi bírósághoz lehet fordulni. A 
bíróság az ORMB határozatát nem peres eljárásban megváltoztathatja, ebben az esetben az 
ORMB a megváltoztatott közigazgatási határozatot a bírósági határozat jogerőssé válását 
követő tizenöt napon belül – az eredeti határozatra való utalással – a hivatalos lapban köteles 
közzétenni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1306/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

4. Dr. Szabó Zoltán és Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) 
bekezdésében az Ftv. 111. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Ftv. 111. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak [harminc]  huszonkilenc tagja 
van. Tizenöt tagot delegál a Magyar Rektori Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos 
Akadémia, öt tagot a kutatóintézetek, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az 
Országos Kisebbségi Bizottság, [négy] három tagot a felsőoktatás működésében érdekelt 
kamarák és országos szakmai szervezetek, egy tagot az Országos Érdekegyeztető 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 Akkreditációs Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és más 
tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1306/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

5. Dr. Szabó Zoltán és Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) 
bekezdésében az Ftv. 111. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Ftv. 111. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak harmincegy tagja van. 

Tizen[öt]hat tagot delegál a Magyar Rektori Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos 
Akadémia, öt tagot a kutatóintézetek, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az 
Országos Kisebbségi Bizottság, négy tagot a felsőoktatás működésében érdekelt kamarák és 
országos szakmai szervezetek, egy tagot az Országos Érdekegyeztető 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 Akkreditációs Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, 
valamint meghatározza működésének rendjét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1306/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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6. Dr. Szabó Zoltán és Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 21. § (3) 
bekezdésében az Ftv. 113. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A Ftv. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak [huszonegy] tizenkilenc tagja van. [Hat]  

Négy tagot delegálnak a kamarák, egy-egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács 
munkáltatói, illetve munkavállalói oldala, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a 
Magyar Tudományos Akadémia, kettőt az oktatásért felelős miniszter, egyet-egyet a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az 
agrárpolitikáért felelős miniszter, valamint a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért 
felelős miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, rektor, gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselő. 
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjai közül megválasztja elnökét és más 
tisztségviselőit, valamint meghatározza működési rendjét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/1306/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Oktatási biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

7. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat alábbi nyelvtani pontosítások 
átvezetését javasolja: 
 

1. A törvényjavaslat 11. § (5) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja: 
 
„(5) Az ORMB tagja nem vehet részt olyan érdekképviselet [OÉT tagsághoz] OÉT-

tagsághoz 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 tisztségviselője, illetve hivatalos képviselője, amelynek a 
vizsgált szervezet tagszervezete.” 
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2. A törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja: 

 
„12. § (1) Az [OÉT tagsághoz] OÉT-tagsághoz tagsághoz szükséges kritériumoknak 

való megfelelést az ORMB a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 82-84. §-a szerinti hatósági 
bizonyítványban állapítja meg. Az ORMB eljárására a Ket. szabályait kell alkalmazni azzal, 
hogy” 
 
 

3. A törvényjavaslat 12. § (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja: 
 

„(3) Az ORMB az összesített adatok alapján oldalanként a [jelenlévő] jelen lévő tagok 
legalább négyötödének egyetértő szavazatával megállapítja a kritériumoknak való megfelelés 
tényét, és határozatával a kérelmezőt az OÉT tagjává nyilvánítja. E támogatás hiányában, 
valamint abban az esetben, ha a hiánypótlási határidő elteltéig a hiányos adatok pótlására nem, 
vagy ismét hiányosan került sor, az ORMB a kérelmet elutasítja. Az ORMB határozatát a 
felekkel történő írásbeli közlés mellett a társadalmi párbeszédért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában (a továbbiakban: hivatalos lap) kell közzétenni.” 
 
 

4. A törvényjavaslat 14. § (2) bekezdés c) pontjának az alábbi módosítását javasolja: 
 

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

, tanulmányút szervezésére, kiadvány, tanulmány készítésére, a tagszervezettel munkaviszonyban 
vagy állandó megbízási jogviszonyban nem álló személy részére szakértői díjazás kifizetésére,  

b) a szociális partnerek szakmai felkészülésére, képzésére, 
c) az Európai Unió intézményeivel és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel való 

kapcsolattartásra, valamint nemzetközi [érdekképviseletbeli] érdekképviseleti tagsággal 
összefüggő díjra.” 
 
 

5. A törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésében az Ftv. 111. § (1) bekezdésének az alábbi 
módosítását javasolja: 
 

/(2) A Ftv. 111. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak harminc tagja van. Tizenöt 

tagot delegál a Magyar Rektori Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, öt 
tagot a kutatóintézetek, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos 
Kisebbségi Bizottság, négy tagot a felsőoktatás működésében érdekelt kamarák és országos 
szakmai szervezetek, egy tagot az Országos Érdekegyeztető 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 
Akkreditációs Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint 
meghatározza működésének rendjét.” 
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Indokolás: Lásd a T/1306/9. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2006. november 23. 
 
 
 
 

Simon Gábor s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 
 
 
 


