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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
ágazati párbeszéd bizottságokról és a kozépsziutű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló
T/1307 . sz. törvényjavaslatbo7 a kQvetkezö

bizottsági módositö javaslatot

terjesztjük elő :

Javasoljuk, hogy a törvényjavaslat 17 . §-a (1)-(2) bekezdésének szcvége a következők szerint
módosuljon :

17, §

„(1) Az ÁPB-ben megkötött kollektív szerződésnek a munkaviszonyból származó jogokat és
kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás
rendjét érintő szabályainak hatályát - az APB két oldala együttes kérelmének megfelelően az
Országos Érd.ekegyeztet4 Tanács (a továbbiakban : OÉT) illetékes bizottsága, valamint az illetékes
ágazati miniszter véleményének kikérése után -- a miniszter az ágazatba főtevékenység alapján
besorolt munkáltatókra kiterjesztheti . Ha_ a kollektív szerződést nem az ÁPB-ben kétötték,a
kiteriesztésre - a szerződést kötő szervezetek együttes kérelme esetén - e törvény szabályainak
mejzfelel2 alkalmazásával kerülhet sor .

(2) A kiterjesztés feltétele, hogy a kollektív szerződést aláíró munkáltatói érdekképviseletekben
tag munkáltatók együttesen az ágazatban munkaviszonybán állók többségét foglalkoztassák[ .],
vala int -amennyiben a kollektív szerződést nem az ÁPB-hen kötötték - a kőtó ágazati
szakszervezetek között lcaven legalábbegy. a 12. §(2)jtekezdés a) pontig szerint reprezentatívnak
minósül4 érdel~viseletí „
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A törvényjavaslat csak az Á.PB-bon kotQtt kollektív szerződések kiterjesztését teszi lehetéívé . A
bizottsági módosító indíminy célja, hogy ne zarja e1 az APB-n kívül kötött kollektív szerződések
megalkotásában részt vevő érdekképviseleteket sem attól, hogy a kiterjesztést kérjek a minisztertől .

Ezzel összefüggésben biztesitani szükséges, hogy az ilyen kollektív szerződések kitorjesztésének
kérelmezésére is csak akkor kerülhessen sor, ha azt kellő súlyú érdekképviseletek kötötték .

Budapest, 2006. november 23.

INDOKOLÁS
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