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Emberi jogi, kisebbségi,

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiró7 szóló T/1307. számú törvényjavaslat

részletes
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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai
bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága
(továbbiakban : Ifjúsági bizottság) valamint Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló, T/1307.
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1307/2-11 . számú
módosító és bizottsági módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Mt. :

	

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény
Ket. :

	

a közigazgatási hatósági elj árős és szolgáltatás elj árősi szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény



2

AKöltségvetési bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett .
Az Ifjúsági bizottság az ajánlásban szereplő módosító javaslatokat a 2006 . november

30-i ülésén tárgyalja meg .

1 . Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 7 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"7 . § (1) Az ágazati szintű szociális párbeszédben részt vehet :

a) az a munkavállalói érdekképviselet (a továbbiakban : ágazati szakszervezet), amely

aa) az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint
képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik és az e
munkáltatóknál [munkaviszonyban] foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az
ágazatban [munkaviszonyban] foglalkoztatottak létszámának egy százalékát, vagy

ab) legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet alapszabálya szerint
képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az
érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban [munkaviszonyban állók] foglalkoztatottak
létszámának tíz százalékát, vagy

ac) azon munkáltatóknál, ahol alapszabálya szerint képviseletére jogosult
szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az Ágazati Részvételt Megállapító

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 figyelenunel .

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.

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

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
bizottság 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 ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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Bizottsághoz intézett kérelem benyújtását megelőző három éven belüli legutolsó üzemi
tanácsi választásokon a j elölt] ei által együttesen megszerzett redukált szavazatok száma eléri
az ágazatban [munkaviszonyban] foglalkoztatottak számának öt százalékát . E feltétel
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az olyan munkáltatóknál [munkaviszonyban]
foglalkoztatottak létszámát, ahol üzemi tanácsot, illetve megbízottat jogszabályi előírás
szerint nem lehet választani ;

b) az a munkáltatói érdekképviselet (a továbbiakban :
érdekképviselet),

ágazati munkáltatói

ba) amelynek - az adott ágazatba főtevékenysége szerint besorolt - tagjai
foglalkoztatják az ágazatban [munkaviszonyban álló munkavállalók] foglalkoztatottak
legalább öt százalékát, vagy

bb) amelynek, vagy amely tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba
főtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja."

T/1307/7 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3 ., 9 ., 14 ., 21 .

pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/1307/7/1 . számú 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

2. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását
javasolja :

"8 . § A 6-7 . §-ban foglaltaktól eltérően, e törvény alapján a munkáltatói
érdekképviseletet megillető jogosultságokkal rendelkezik az a munkáltató vagy azoknak a
munkáltatóknak az összessége, amelynél a [munkaviszonyban] foglalkoztatottak száma
együttesen eléri az ágazatban [munkaviszonyban állók] foglalkoztatottak létszámának
nyolcvan százalékát, feltéve, hogy munkáltatói érdekképviselet alapítására az egyesülési
jogról szóló törvényben az alapító tagok legkisebb létszámára vonatkozó feltétel teljesítésének
igazolt hiánya miatt nem került sor ."

T/1307/7 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 3 ., 9 ., 14 ., 21 .

pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/1307/7/2 . számú módosító javaslat
indokolását .
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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 11 . § (1) bekezdés d) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/11 . § (1) Az ÁPB megszűnik, ha /

"d) a 8 . §-ban foglalt esetben a munkáltatónál vagy munkáltatóknál foglalkoztatottak
száma az ágazatban [munkaviszonyban állók) foglalkoztatottak létszámának nyolcvan
százaléka alá csökken ."

T/1307/7 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefúgg az ajánlás 1 ., 2 ., 9 ., 14 ., 21 .

pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/1307/7/3 . számú 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

4. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

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

a) kizárólag tanácskozási joggal rendelkezik az az ágazati érdekképviselet, amely az
L., illetve a 2. sz . mellékletben meghatározott szempontok alapján nem szerzett legalább 10
pontot, ideértve azt az esetet is, ha a mellékletekben szereplő szempontok szerinti
megmérettetését nem kérte ;

b) döntési (szavazati) joggal rendelkezik az az ágazati érdekképviselet, amely az L,
illetve a 2 . sz . mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 10 pontot ért el ."

Indokolás : Lásd a T/1307/10/A számú módosító javaslat
indokolását .



5

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, Kiss Ferenc és Nagy László képviselő a
törvényjavaslat 12. § (2) bekezdés a)-b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(2) Reprezentatív/

"a) az az ágazati szakszervezet, amely az 1 . számú mellékletben [1-4.) 11=3 . sorszám
alatt,

b) az az ágazati munkáltatói érdekképviselet, amely a 2 . számú mellékletben [1-3.11-4
sorszám alatt"

/szereplő szempontokra együtt legalább 10 pontot kapott ./

Indokolás: Lásd a T/1307/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért,

6. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 13 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) Ha a felek másként nem állapodtak meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat
illetően, az oldal álláspontjának azon, döntési joggal rendelkező ágazati érdekképviseletek
álláspontja tekinthető, amelyek az l ., illetve a 2 . számú mellékletben szereplő szempontok
szerint valamennyi, az oldalon döntési joggal rendelkező ágazati érdekképviselet által
megszerzett pontszám kétharmadát együttesen megszerezték ."

Indokolás : Lásd a T/130711012 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

7. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 17. § (1)-(2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"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 ÁPB két oldala együttes
kérelmének megfelelően az Országos Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban : OÉT) illetékes



6

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 kötötték, a kiterjesztésre - a szerződést kötő szervezetek együttes
kérelme esetén - e törvény szabályainak megfelelő alkalmazásával kerülhet sor .

(2) A kiterjesztés feltétele, hogy a kollektív szerződés aláíró munkáltatói
érdekképviseletekben tag munkáltatók együttesen az ágazatban munkaviszonyban állók
többségét foglalkoztassák, valamint-amennyiben a kollektív szerződést nem az ÁPB-ben
kötötték- a kötő ágazati szakszervezetek között legyen legalább egy, a 12 . & (2) bekezdés a),
pontja szerint reprezentatívnak minősülő érdekképviselet ."

Indokolás : Lásd a T/1307/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

8 . Vígh Ilona, László Tamás, Koszorús László, Ágh Péter, dr. Szabó Erika,
Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselő a
törvény] avaslat 19. §-ának és az azt megelőző címnek az elhagyását j avasolj a :

"[A megváltozott munkaképességűek és az őket foglalkoztatók
érdekképviseletei közötti szociális párbeszéd

19 . §

(1) A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban : RPB) a különböző
ágazatokban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozókat képviselő
szakszervezetek és a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók
érdekképviseletei közötti - a munkaügyi kapcsolatok és a munkaviszony, valamint a
foglalkoztatás kérdéseiben folytatott - kétoldalú szociális párbeszéd fóruma .

(2) Az RPB-re az ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a
14-18. § kivételével. Ettől eltérően, az RPB-ben a 14 . § (1) bekezdés a) pontja szerint
megállapodások köthetők.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően, az RPB-ben való részvétel és a
jogosultságok szempontjából ágazati adatok helyett a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók adatait kell figyelembe venni . Megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak minősülnek :

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
szóló jogszabály alapján vezetett nyilvántartásban szereplő munkáltatók,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásról szóló jogszabály alapján védett szervezeti szerződést kötött
munkáltatók, továbbá



c) a költségvetési szervként működő szociális foglalkoztatók .

(4) A 7 . §-ban foglaltaktól eltérően :

a) a rehabilitációs szociális párbeszédben az a szakszervezet vehet részt, amely :

aa) legalább tíz, megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló érdekképviseleti tagok száma
eléri a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
összesen foglalkoztatott munkavállalók egy százalékát, vagy

ab) legalább három, megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló érdekképviseleti tagok száma
eléri a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
összesen foglalkoztatott munkavállalók tíz százalékát ;

b) a rehabilitációs szociális párbeszédben az a munkáltatói érdekképviselet vehet
részt, amelynek

ba) megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
tagszervezeteinél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állók száma eléri a
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
alkalmazott munkavállalók összlétszámának öt százalékát, vagy

bb) legalább negyven, megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltató a tagja .]"

Indokolás : Lásd a T/1307/9 . számú 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

9. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 19. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolj a :

"(4) A 7 . §-ban foglaltaktól eltérően :

a) a rehabilitációs szociális párbeszédben az a szakszervezet vehet részt, amely :

aa) legalább tíz, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál [munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban álló] foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma eléri a
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megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál összesen
foglalkoztatott munkavállalók egy százalékát, vagy

ab) legalább három, megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatónál szervezettel rendelkezik, és az e munkáltatóknál
[munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló] foglalkoztatott érdekképviseleti
tagok száma eléri a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatóknál összesen foglalkoztatott munkavállalók tíz százalékát ;

b) a rehabilitációs szociális párbeszédben az a munkáltatói érdekképviselet vehet részt,
amelynek

ba) megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
tagszervezeteinél [munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állók] foglalkoztatott
száma eléri a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál
alkalmazott munkavállalók összlétszámának öt százalékát, vagy

bb) legalább negyven, megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltató a tagja ."

T/1307/7. sz .

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 2., 3., 14., 21 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/1307/7/4 . számú 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

10. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 21 . § (4) bekezdés bevezető
szövegének a következő módosítását javasolja :

"(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérdéseket illetően az érdekképviselet

benyújtott kérelme alapján az ÁRMB azonnal lefolytatja az eljárást. Az ÁRMB ismételten
megállapító határozatot hoz :"

Indokolás : Lásd a T/1307/4. számú 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
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11. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 21 . § (4) bekezdés b) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérdéseket illetően az ÁRMB ismételten
megállapító határozatot hoz :

a) a megelőző határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével, illetve/

"b) ha az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a
megelőző határozat jogerőre emelkedésétől számított [három] egy év elteltét követően azt
kezdeményezi."

Indokolás : Lásd a T/1307/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Gúr Nándor és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat 22 . § (1) bekezdésének
a következő módosítását javasolja:

"22 . § (1) Az ÁRMB hat - [elsősorban] a munkaügyi közvetítésben,
döntőbíráskodásban jelentős tapasztalattal rendelkező -, büntetlen előéletű tagból álló
testület ."

Indokolás : Lásd a T/1307/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 23 . § (4) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:

"(4) Az [ÁRMB tag] ÁRMB-tag köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a
miniszternek, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel,
illetve ha tagsága fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül, egyáttal az
összeférhetetlen helyzetet megszüntetni ."
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Indokolás : Lásd a T/1307/10/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

14 . Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 24 . § (1) bekezdés d) pont db)
alpontjának és e) pont eb) alpontjának a következő módosítását javasolja:

"24. § (1) Az ÁRMB - határozata meghozatala érdekében - a következő adatokat
kezelheti :

a) az érdekképviselet elnevezése, székhelye, képviselőjének neve,

b) az OÉT munkavállalói, illetve munkáltatói oldalán résztvevő országos szövetséghez
való tartozás ;

c) a nemzetközi ágazati érdekképviseleti tagság ;

d) munkáltatói érdekképviselet esetén :

da) az adott érdekképviselethez tartozó munkáltatók neve, székhelye,
adószáma, fő tevékenységének TEÁOR szerinti besorolása,

db) a munkáltatói érdekképviseletnek az ágazatba besorolt munkáltató tagjainál
a tárgyévet megelőző évben [munkaviszonyban állók] foglalkoztatottak átlagos statisztikai
állományi létszáma,

dc) a munkáltatói érdekképviseletnek az ágazatba besorolt munkáltató tagjai
tárgyévet megelőző második év éves nettó árbevétele ;

e) munkavállalói érdekképviselet esetén :

ea) azon munkáltatók neve, székhelye, statisztikai szám] ele, amelynél
szervezettel vagy képviselővel rendelkezik,

eb) az ea) pontban meghatározott munkáltatóknál - munkáltatónként -
munkaviszony keretében foglalkoztatottak [munkavállalók] létszáma, valamint ebből az
érdekképviseleti tagok száma,

ec) a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért redukált szavazatok száma
azoknál a munkáltatóknál, amelyeknél szervezettel rendelkezik ."

T/1307/7 . sz.
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 2 ., 3 ., 9 ., 21 .

pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/1307/7/5 . számú módosító javaslat
indokolását .
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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

15. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 26 . § 10. pontjának a következő
módosítását javasolja :

/26. § E törvény alkalmazásában /

"10. redukált szavazat : az üzemi tanács, illetve megbízott (együtt : üzemi tanács)
választáson a szakszervezet jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma és az üzemi tanács
tagjainak száma egytizedes pontossággal meghatározott hányadosa;"

Indokolás : Lásd a T/1307/10/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

16. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 27 . § (3) bekezdésének az elhagyását
javasolja :

"[(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Mt. 34-35. §-a, a 36 . § (1) bekezdéséből a „(34 . §)" szövegrész,

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény módosításáról szóló
1997. évi LI. törvény 5 . §-ának (1)-(2) bekezdése.]"

Indokolás : Lásd a T/1307/5 . számú 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

17. Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 29 . §-ának a következő szerkezeti és
tartalmi módosítását javasolja :
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"29 . § Felhatalmazást kap a társadalmi párbeszédért felelős miniszter, hogy
rendeletben határozza meg :

[a)] a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztése részletes[, valamint

b) az ÁRMB részére történő adatszolgáltatás, az adatok igazolása, az ÁPB-
tagság, az ahhoz kötődő jogosultságok illetőleg a reprezentativitás feltételei
megállapításának, valamint az ÁPB megalakulása és jogszerű létrejötte
megállapításának eljárási]

szabályait."

Indokolás: Lásd a T/1307/6 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Foglalkoztatási biz . nem támogatia
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 29. § b) pontjának a következő
módosítását javasolja :

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

a) a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztése részletes, valamint/

"b) az ÁRMB részére történő adatszolgáltatás, az adatok igazolása, az ÁPB-tagság, az
ahhoz kötődő jogosultságok, illetőleg a reprezentativitás feltételei megállapításának, valamint
az ÁPB megalakulása és jogszerű létrejötte megállapításának eljárási"

/szabályait .!

Indokolás : Lásd a T/1307/10/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

19. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 30. §-ában a polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi 111 . törvény 349 . §-inak (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

/30. § A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi 111. törvény 349 . §-ának (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :!
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"(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a
munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a kollektív szerződés ágazatra
történő kiterjesztésével kapcsolatosan hozott határozat, az Országos Érdekegyeztető Tanács,
illetve az ágazati párbeszéd bizottság létrejöttével, az abban való részvétel, illetve gyakorolt
jogosultságok tárgyában hozott határozat, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvény alapján a munkaügyi hatóság által hozott közigazgatási határozat,
valamint a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata ; ennek során a munkaügyi
bíróság a XX. fejezet szabályai szerint jár el ."

Indokolás: Lásd a T/1307/1016, számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

20. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 33 . §-ában az Mt. 53. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/33 . § Az ML 53 . §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(3) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő országos
szakszervezeti szövetségekkel egyetértésben rendeletben határozza meg az [üzemi tanács
választás] üzemitanács-választás szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti
reprezentativitás megállapítása érdekében az országos szavazatösszesítés módját és rendjét .
Az ágazati (szakágazati) és területi szavazatösszesítés módjának és rendjének meghatározása
tekintetében a Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács és az ágazati párbeszéd
bizottságok véleményének kikérésével alkot rendeletet ."

Indokolás : Lásd a T/1307/10/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

21 . Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1 . számú melléklete 2. pontjának a
következő módosítását javasolja :

/1 . számú melléklet a 2006 . évi . . . törvényhez

A munkavállalói érdekképviseletek döntési jogosultságának,
valamint reprezentativitásának szempontjai

Az ÁPB munkavállalói oldala az egyes szempontok alapján legfeljebb 100 pontot érhet el . Az
egyes kritériumok alapján megszerezhető maximális pontszámot az adott kritériumnak
megfelelő szervezetek között normatív módon, a szervezet 1-5 . pontban meghatározott
jellemzőivel arányosan kell felosztani ./
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"2. Az aktív szakszervezeti tagok létszáma

A [munkaviszonyban álló] foglalkoztatott szakszervezeti tagok arányában összesen
25 pont osztható fel . Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál
[munkaviszonyban] foglalkoztatottak összlétszáma felel meg 25 pontnak .

A szakszervezetek, illetve szakszervezeti szövetségek az ágazatban
[munkaviszonyban] foglalkoztatott, tagdíjat fizető tagjaik létszámának megfelelő arányban
részesednek a felosztható pontszámból ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 2 ., 3 ., 9 ., 14 .
pontjában ismertetett javaslattal .

Budapest, 2006 . november 23 .

Simon Gábor s .k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Puch László s .k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Indokolás : Lásd a T/1307/7/6. számú 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

Összeállította: az Országgyűlés HivatalánakJogi főosztálya

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke

T/1307/7 . sz .

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

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Korózs Lajos s.k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottság elnöke
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