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Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló T/17877.
számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

terjeszti elő :

Javasoljuk a törvényjavaslat 4. §-a (1) bekezdésének módosítását a következők szerint :

„(1) A Met . 6. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép :

[A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése
érdekében .-]

„b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő
megszüntetésére,

c) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3 . § (1)
bekezdése a) pontjának első fordulata, továbbá b), e), fi, i), [és] k) és q) pontjai esetében a
jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem
orvosolható . Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert a foglalkoztató
megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok
alakszerűségére vagy a jogviszony bejelentésére, illetőleg munkaerő-kölcsönzés esetén a
munkaszerződés kölcsönbevevő részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket, a
felügyelő az eltiltás időtartamára kötelezi a Munka Törvénykönyve 151 . §-ának (4) bekezdése
szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történő megfizetésére,

d) kötelezi a külföldi munkavállalót munkavállalási engedély nélkül foglalkoztatót a
Munkaerőpiaca Alapba történő befizetésre a 7/A . §-ban foglaltak szerint,"

irományszám''! 4410f-T ~~
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Bizottsági kapcsolódó módosító javaslat



Indokolás

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény módosító javaslattal érintett
rendelkezését 2005 . október 1-jei hatállyal új q) ponttal egészítette ki a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005 . évi LXXXVIII . törvény. A q) pontra való utalás elhagyása nem
indokolt, tekintettel arra, hogy az a közérdekű önkéntes tevékenységet folytató, a
tizennyolcadik életévét, valamint a tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalok önkéntes
munkavégzése időtartamának ellenőrzésére vonatkozik .

Budapest, 2005 . november 17 .

Dr. Balsai Is wim-,
elnök
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