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MAGYAR ORSZiGGY(JLE:S
Foglafkoztatdsi e'_s munkaügyi bizoüsüga

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Orszaggyflés elnöke

Helyben

terjesztem elS :

1 . Javasoljuk a munkaügyi ellenőrzésről szÓI6 1996, évi LXXV . törvénybe a törvényjavaslat
5 . §-ával beiktatásra kerülő 8/C . § (1) bekezdése a) pontjának a következő módosítását:

OrgzAggyüiés Hivatala

Arkmtt . 2006 J 0 L 0 6.

Tisztelt Elnök Asszony!

Az áIlaGmháztartasről súrló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapesolödá tőrvények
mödosftásáról szóló TM3. számú törvényjavaslathoz a Házszabály 94 . §-ának (1)
bekezdése, valamint 102 . §-árvaalt (X) bekezdése alapján a következő

bizottsdgi módositájavastatot

Bizottsáai mődositó iavaslat

„5. §

A munkaügyi ellenőrzésről szóló - módosított -1996. évi LXXV. törvény S/C. § helyébe a
következö rendelkezés lép :

„8/C. § (1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkafigyt Főfelügyelőség a munkáltatók
munkaügyi kapcsolatai rendezettségének más szervek el# tti eljárásokban tc rténő igazolása
céljából hatósági nyilvántartást vezet . A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a
foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során az eljáró
hatóság jogér&s és végrehajthat<> határozata jogsértést állapított meg. A nyilvántartás
tartalmazza

a) a foglalkoztató nevét székhelyét, adószámát, adószámmal erem rendelkezd
természetes személy foglalkoztató [esetében] nevét, [születési helyét, idejét,]
faltőmét, adóazonosító jelét,"

2. Javasoljuk a munkafagyi ellent rzélről szóló 1996_ évi .LXXV. olyvénybe a tSrvényjavaslat
5 . §-ával beiktatásra kerülő 8/C . § (4) bekezdésének a következő módosítását :

„(4) Az Országos Iunkabi2 tu>nságl és A-lunkaügyr Füle ügycMség az általa vezetett
nyilvántartás adatai alapján a7 bt éven belül munkaügyi jogsértést elkövető munkáltatók
nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés jogszabályhelyre utalással történő
megnevezését és az alkalmazott jogkövetkezményt , valamint a jogsértést,m ál itó
határozat keltének és végrehaithatóvá. gálásának napiét a honlapján történő közzététel útján
nyilvánosságra hozza ."
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1)

Indakolás

A módosító javaslat nevesíti az egyenlő bánásmád követelményét ellenórzö országos
hatáskörű szervet. Az 2d--,tok nyilvánosságra hozatala érdekében harminc napot biztosít a
megfelelő elókészitésre .

A javaslat 1 . pontjának célja, ismertté tegye a támogatást nyújtó szervek számára a
munkaügyi jogsértést megállapitá határozat meghozatalának és vé ,rebajthatövá válásának
napját, tc rt~5nt-e munkaügyi jogsértés az Államháztartásról szóló I992.éví X=IIL torvény
(Á,ht.) 15. §-a szerinti két évcin belül .

BileNpest, 2406. július 6 .

Simon Gáb
elnök
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