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Sizottsáei mádositó iavaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Kézszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-~ (1) bekezdése alapján az
ágaszati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóld
T/1307, sz. törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

1, A türsréa3davaslat 12. §-a (1) bckcadésénck a) és b) pontját az alábbiak szerint javaslow
módosítani :

„12. § (1) Az ÁPB tagjai - eltérő megállapodás hiányában - a következő jogosultságokkal
rendelkeznek :

a) lc Ár¢lag tauáeskozási joggal _rendelkezLlc az az ágazati e`rdekképvi élet, amely az 1 .= i11e#ve a
2. sz. mellékletben meghatározott szempontok alapján nem szerzett legalább 10 pontot, ideértve azt
az esetet is, ha a mellékletekben szereplő szempontok szerinti megmérettetését neon kérte ;

b) döngi (szav ati) joggal rendelkezik az az ágazati érdekképviselet, amely az 1, 3 illetve a _2. -sz,
mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 10 pontot ért el ."

2_ A törvényjavaslat 13. §-ának (2) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani :

„(2) Ha a felek másként nem állapodtak meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat illetően, az
oldal áliáspoatjának azon, döntési joggal rendelkező ágazati érdekképviseletek áliáa- ntja
tekinthető, amelyek az 1 .,, illetve a. 2. számú mellékletben szereplő szempontok szerint val.amcnttyi,
az oldalon döntési joggal rendelkezi ágazati érdekképtríselet által megszerzett pontszám
kétharmadát együttesen megszerezték ."

3. A törvényjavaslat 23. §-ának (4) bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:
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„(4) Az [ B tag] ARMB-tart köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a miniszternek, ha
vele szembenn törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha tagsága
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül, egyúttal az összeférhetetlen helyzetet
megszüntetni."

4. A törvényjavaslat 26 . §-ének 10. pontját az alábbiak szerirat javaslom módosítani :

„ 26. § E tarvény alkalmazásában

1(l - reduMIt szavazat: az üzemi tanács= illetve megbízott (együtt: üzemi tanács) választáson a
szakszervezet jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma és az üzemi tanács tagjainak széria
egytizedes pontossággal meghatározott hányadosa ;'?

5. A törvényjavaslat 29. §-árak b) pontját az alábbiak szerint javaslom módosffi :

„29. § Felhatalmazást kap a társadalmi párbeszédért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza
meg:

a) a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztése részletes, valamint

b) az ARMB részére történő adatszolgáltatás, az adatok igazolása, az APB-tagság, az ahhoz
MOM jogosultságok, illetőleg a reprezentativitás feltételei megáliapítasának, valamint az APB
megalakulása és jogszerű létrejötte megállapításának eljárási

szabályait."

6. A törvényjavaslat 30. §-ében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 111. törvényt módosító
rendelkezést az alábbiak szerint javaslom módosítani :

„30. § A polgári perrenrlta ,tásrél szóló 1952. évi III. tőrvény 349. §-árak (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(5) A munkaügyi bíráság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem
keretében hozott közigazgatási határozat, a kollektív szerződés ágazatra tűrtén kiterjesztésével
kapcsolatosan hozott határozat, az Országos h`rdekegyeztetS Tanács, illetve az ágazati párbeszéd
bizottság létrejöttével, az abban velő részvétel, illetve gyakorolt jogosultságok tárgyában hozott
határozat, a foglalkoztatás elösegitéséról és a munkanélküliek ellátásáról szóló tőrvény alapjára a
munkaügyi hatóság által hozott közigazgatási határozat, valamint a társadalombiztosítási határozat
bírósági felülvizsgálata ; ennek során a munkaügyi bíráság a ML fejezet szabályai szerint jár el."

7. A törvényjavaslat 33. §-ában a Munka Tárvénykönyvét módosító rendelkezést az alábbiak szerint
javaslom módosítani:

„33 . § Az Mt. 53 . §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezte lép :

„(3) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban reszt vevő országos szakszervezeti
s2övetségekkel egyetértésben rendeletben határozza meg az [izzemi tanács választás] územítanács-
választás szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása érdekébetr az
országos szavazatösszesítés módját és rendjét . Az ágazati (szakágazati) és területi
szavazatösszesítés módjának és rmdjénck meghatározása tekintetében a Kormány az Országos
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Érdekegyesteto Tanács és az ágazati párbeszéd bizottságok véleményének kikérésével alkot
rendeletet"

Budapest, 2006 . november 23 .
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INDOKOLÁS

A módosítások az Országgyűlés korrektorának nyelvtani pontosításai átvezetésére szolgálunk .
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