
T/17877/18. szám 
 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
T/17877. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/17877/15. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) valamint Gazdasági bizottsága 
megvitatta a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 
Met.) módosításáról szóló, T/17877. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/17877/14., 16-17. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 
 

I. 
 

1.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Met. 6. § 
(1) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 

___________ 
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 /4. § (1) A Met. 6. §-a (1) bekezdésének b)–d) pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
[A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében:]/ 
 
 "c) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § 
(1) bekezdése a) pontjának első fordulata, továbbá b), e), f), 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," 
 

Indokolás: Lásd a T/17877/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában a Met. 8/D. § (2) 
bekezdése b) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /8. § A Met. a következő 8/B–8/D. §-sal egészül ki: 
 
 (2) A Tanács feladatai közé tartozik:/ 
 
 "a) rendszeres konzultáció folytatása a munkaügyi ellenőrzés aktuális kérdéseiről és 
helyzetéről, 
 
 [b) a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabály-tervezetek véleményezése,] 
 
 [c)] b) az OMMF munkájáról szóló tájékoztatás meghallgatása, 
 
 [d)] c) javaslattétel az OMMF éves munkaprogramjára, 
 
 [e)] d) a munkaügyi ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jogszabályok megalkotására, 
illetve előkészítésére vonatkozó ajánlások tétele a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 
miniszter részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/17877/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Németh Erika, Filló Pál, Fogarasiné Deák Valéria, 
Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin és Szabó Gyula képviselő – kapcsolódva Gúr 
Nándor képviselő T/17877/10. számú módosító indítványához (T/17877/15. számú ajánlás 9. 
pontja) - a törvényjavaslat 11. és 12. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 
 "11. § (1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép 
hatályba. 
 
 (2) E törvény 5[.]-6. §-a, valamint 7. §-ának (2) bekezdése a törvény kihirdetését 
követő 46. napon lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 7. §-ának (1) bekezdése a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba. 
 
 (4) E törvény 
 a) 4–6. §-át és 7. §-ának (2) bekezdését a hatálybalépést követően elkövetett 
jogsértések miatt indított eljárásokban, 
 
 b) egyéb rendelkezéseit az (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott hatálybalépését 
követően indult eljárásokban és megismételt eljárásokban 
 
kell alkalmazni. 
 
 12. § [(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 7. §-ának (5) bekezdése; 
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény módosításáról szóló 1995. évi LII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése; 
c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény módosításáról szóló 1996. évi CVII. törvény 37. §-a (1) bekezdésének a) pontja; 
d) az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. 
törvény 42. §-a; 
e) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel 
összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XX. törvény 
67. §-a; 
f) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XI. 
törvény 35. §-a; 
g) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. 
évi LXXXIII. törvény 41-42. §-a.] 
 
 (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. 
törvény 42. §-a; 
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 b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel 
összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XX. törvény 67. 
§-a; 
 
 c) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi 
XI. törvény 35. §-a; 
 
 d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. 
évi LXXXIII. törvény 41. és 42. §-a. 
 
 
 (2) E törvény 6. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 7. §-ának (4) bekezdése; 
 
 b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény módosításáról szóló 1995. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdése; 
 
 c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény módosításáról szóló 1996. évi CVII. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja; 
 
 [(2)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Met. 3/A. §-a (1) bekezdésében 
„Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelősége [/](a 
továbbiakban: megyei (fővárosi) felügyelőség[/])” szövegrész helyébe „A területi 
felügyelőség” szövegrész, ugyanezen § (2) bekezdésében „a megyei (fővárosi) felügyelőség” 
szövegrész helyébe „a területi felügyelőség” szövegrész lép. 
 
[(3)] (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Mvt.) 17. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „Az OMMF területi szervei az igazgató által irányított munkabiztonsági és munkaügyi 
felügyelőségek, amelyek keretében munkabiztonsági felügyelők működnek.” 
 
[(4)] (5) Az Mvt. 84. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát 
végző személy közötti munkavégzésre irányuló – az ellenőrzés megkezdésekor fennálló – 
jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni.” 
 
[(5)] (6) Ahol munkavédelmi jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze 
„munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőt” említ, azon „munkabiztonsági felügyelőt”, ahol 
„munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséget” említ, azon „munkabiztonsági, munkaügyi 
felügyelőséget” kell érteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17877/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

II. 
 
 A T/17877/15. sz. ajánlásban foglalt Foglalkoztatási bizottsági módosító javaslatokról 
az Emberi jogi bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat 
alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1 . támogatja egyetért
8 . támogatja egyetért
11. támogatja egyetért
 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 21. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 


