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Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 111 . §-a alapján az
ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszint ű szociális párbeszéd egye s
kérdéseirő l szóló T/1307/15 . számon visszaküldött törvényhez (a továbbiakban :
törvény) a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1.A törvény 17 . §--ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

(4) A miniszter eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás eljárás i
szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) rendelkezéseit
kell alkalmazni azzal, hogy

[a)] az ügyben a Ket . 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye [ ,
b) a határozat méltányossági eljárás keretében történ ő módosítására vagy
visszavonására nincs lehetőség] .

2. A törvény 21 . §-ának (5) bekezdése a következ ők szerint módosul :

(5) Az ÁRMB eljárására a Ket . szabályait kell alkalmazni azzal, hog y
a) kiadmányozásra jogosult vezetőnek az ARMB tagjai által maguk közül választott
elnököt kell tekinteni ,
b) az ügyben a Ket . 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye ,
c) az ARMB határozata a Ket . 115. §-a szerinti felügyeleti eljárás keretében nem
változtatható meg és nem semmisíthet ő meg,
[d) határozatának méltányossági eljárás keretében történ ő módosítására vagy
visszavonására az ÁRMB nem rendelkezik hatáskörrel, ]
[e)] d) az ARMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslatnak
nincs helye, a felek a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a határozat bírósági
felülvizsgálatát kezdeményezhetik [, tovább á
f) az eljárásban benyújtott kérelmek elektronikus úton nem terjeszthetők elő] .
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3 . A törvény 27 . §-a a következőképpen módosul :

„27 . (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követ ő 45.
napon lép hatályba .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e törvény
a) 21-23 . §-a, 24. §-ának (1)-(2) és (4)-(6) bekezdése, valamint 28 . §-ának (4) bekezdése a
kihirdetést kővető 8. napon,
[b) 24. § (3) bekezdése 2007. január 1-jén, ]
[c)]

	

7 . (1) bekezdésének ac) pontja, valamint 1 . számú mellékletének 1 . pontj a
az (1) bekezdésben meghatározott időponttól számított három év elteltével lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg hatályát veszti

[a)] az Mt 34-35 . §-a, a 36.* (1) bekezdéséb ől a „(34. §)” szövegrész [,
b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII . törvény módosításáról szóló 1997 . évi
LI. törvény 5 . §-ának (1)-(2) bekezdése] .

4. A törvény 28 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

28 . (1) A 7. § (1) bekezdés ac) pontjának, a 12 . § (1) bekezdése a)-b) pontjának, (2 )
bekezdése a) pontjának, valamint a 13 . (2) bekezdésének alkalmazása során az e törvén y
hatálybalépését követően tartott üzemi tanács választásokon elért eredményt lehet figyelemb e
venni. Ezzel összefüggésben a 27 . § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott időpontig
terjedő idő szakban az 1 . számú melléklet 2-5 . pontjaiban foglalt szempontok alapján
kell az egy munkavállalói érdekképviseletre jutó legfeljebb 100 pontot meghatározni . Ennek során
az 1 . számú melléklet

a) 2 . pontjában található 25 pont helyet 47 ponttal ,
b) 3 . pontjában található 20 pont helyet 38 ponttal
kell számolni .
(2) Az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévő , „az Ágazati Párbeszéd Bizottságok

működésének feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás megalkotásáig terjed ő időszakban”
című , 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás (a továbbiakban : Megállapodás )
alapján működő APB-k a 21 . (1) bekezdésének b) pontjában szereplő , az APB jogszerű
létrejöttének tényét megállapító határozat jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb [2007.
december 31-ig] 2010 .	 január	 1-ig a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően
tevékenységüket tovább folytatják, továbbá igénybe vehetik a törvény hatálybalépésekor a
működésükhöz nyújtott állami támogatást .

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ÁPB-k legkésőbb e törvény hatálybalépésétől
számított száznyolcvan napon belül nyújthatják be a 9 . (5) bekezdésében meghatározott
adatok és okiratok csatolásával a 21 . (1) bekezdésében meghatározott kérelmet a (4 )
bekezdés rendelkezései alapján létrejött ÁRMB-nek .

(4) Az ÁRMB-t a 27. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időponttól számított
harminc napon belül létre kell hozni. Ennek során - a 22 . (2)-(9) bekezdésében foglaltaktó l
eltérően - a miniszter a törvény hatálybalépése előtt működő APB-k véleményének kikérése után
delegálja az ÁRMB hat tagját a 22 . § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel ő
személyek közül . Az ezen szabályok alapján létrejött ÁRMB eljárása során határozatai t
kilencven napos határidővel hozza meg . Az ÁRMB a (3) bekezdés alapján benyújtott



kérelmek alapján hozott határozatok joger őre emelkedéséig működik. Az ezen időpontig
jogszerűen létrejött ÁPB-k munkáltatói, illetve munkavállalói oldalai, illetve a miniszter a 22 . §
alkalmazásával megválasztják, illetve delegálják az ezen időponttól működő ÁRMB tagjait .

(5) Az e törvényben szereplő jogosultságok és kötelezettségek szempontjából [2008 .
december 31-ig] 2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e
törvény hatálybalépése előtt alakult és „Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok működésének
feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás megalkotásáig terjed ő időszakban” című , 2004 .
szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján m űködő APB-ben részt vett

a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatba n
tevékenykedő ágazati tagozatát, tovább á
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést .

[(6) A 19. § (3) bekezdésének alkalmazásakor a megváltozott munkaképesség ű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló jogszabály alapján vezetett
nyilvántartásban szereplő munkáltatók adatai mellett 2007. december 31-ig figyelembe
kell venni a megváltozott munkaképesség ű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális
ellátásáról szóló 8/1983 . (VI. 29.) EiiM-PM együttes rendelet 27/D . §-ának (1)-(2 )
bekezdése alapján - a módosításáról szóló 7/2004 . (III. 26 .) FMM- ESzCsM-PM együttes
rendelet 2 . §-ára is figyelemmel - a 2005 . november 1-jét megelőzően benyújtott kérelem
alapján kijelölt célszervezetek adatait is, feltéve, hogy ezek nem szerepelnek a z
akkreditált munkáltatók nyilvántartásában .]

[(7)] (6) A törvény hatálybalépését megelőzően ágazatra kiterjesztett kollektí v
szerződések hatályát a jelen módosítás nem érinti, arra az Mt . e törvény hatálybalépése előtt
hatályos rendelkezéseit - hatályának megszűnéséig vagy módosításáig - továbbra is alkalmazni
kell .

[(8)](7) A [(7)] (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, e törvény hatálybalépése előtt
ágazatra kiterjesztett kollektív szerződés módosításának kiterjesztésére [2008. január 1-jétő l]
2010. január 1-j étő l a korábban hatályos szabályok alapján nem kerülhet sor . Amennyiben az
adott APB-ben sor kerül kollektív szerz ődés megkötésére, e szerződés aláírásának
időpontjában az e törvény hatálybalépése előtt ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív
szerződés hatályát veszti .

[(9)] , A 30. § rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően indult bírósági
eljárásokban kell alkalmazni .

5 . A törvény 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

30. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 349 . §-ágak (5) bekezdés e
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellen őrzés, a munkavédelem
keretében hozott közigazgatási határozat, a kollektív szerz ődés ágazatra történő kiterjesztésével
kapcsolatosan hozott határozat, az Országos Érdekegyeztető Tanács, illetve az ágazati párbeszéd
bizottság létrejöttével, az abban való részvétel, illetve gyakorolt jogosultságok tárgyába n
hozott határozat, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény
alapján [a munkaügyi hatóság] az állami foglalkoztatási szerv által hozott közigazgatási
határozat, valamint a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata ; ennek során a
munkaügyi bíróság a XX. fejezet szabályai szerint jár el .”



4

6. A törvény 33 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

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

„(3) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő országos szakszervezeti
szövetségekkel [egyetértésben] konzultálva rendeletben határozza meg az üzemi tanács -
választás szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti reprezentativitás megállapítás a
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 bizottságo k
véleményének kikérésével alkot rendeletet .”

Indokolás

A 124/2008 . (X.14 .) AB határozat alkotmányellenesnek nyilvánította az ágazati
párbeszéd bizottságokról és a középszint ű szociális párbeszéd egyes kérdéseirő l szóló, az
Országgyű lés 2006 . december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 33 . §-ának a Munka
Törvénykönyvér ő l szóló 1992. évi XXII. törvény 53 . § (3) bekezdése első mondatát megállapító
szövegrészét .

Ennek indoka az volt, hogy az Alkotmánybíróság szerint e rendelkezések az OÉ T
részére „közhatalom-gyakorlásnak minősülő részvételt biztosítanak meghatározot t
jogszabályok megalkotásában . A közhatalmi jogkörnek minő sülő jogalkotásban az
egyetértési jog útján való részvétellel az OET és a szakszervezeti szövetségek elvileg
valamennyi választópolgárra kiterjed ően gyakorolnának közhatalmat” . „A kifogásolt ,
közhatalmat megvalósító hatáskörök (jogalkotásban való részvétel) gyakorlásához ( . . . )
rögzített demokratikus legitimáció megléte az OET-ben való részvételt szabályoz ó
rendelkezések által nem biztosított . ”

A módosító javaslat ezért módosítja az alkotmányellenes jogszabályhelyet, az OÉT -
nek biztosított egyetértési jogot konzultációra való jogra tompítja.

Mivel a 2006. december 11-hez képest az Alkotmánybíróság csaknem két éves eljárás i
idő alatt hozta meg határozatát, így a fentieken túlmen ően - a jogrendszer
koherenciájának biztosítása érdekében - szükséges egyes hatálybalépési és átmenet i
szabályok módosítása, az id őközben deregulált egyes jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezését elrendelő szabályok törlése, valamint a megvalósul t
kormányzati szerkezetátalakításból következő minisztériumi és hatósági megjelölése k
pontosítása is. Emellett a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL.
törvény [Ket.] is módosul 2009, október 1-jétől (pl . a méltányossági eljárás eltörlésére
kerül sor), ezért a Ket-re való hivatkozásokat is pontosítani kell .

Budapest, 2009 . június 22 .

Gúr Nándo r
lnök
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