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T/1370/19. szám 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Egészségügyi 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról  
benyújtott T/1370. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 

 

Tisztelt Országgyűlés! 

 

 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 

Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Egészségügyi bizottsága, 

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 

valamint a Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság) 

megvitatta a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról T/1370. 

számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1370/5-18. számú 

módosító javaslatokat. 

 

 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Mvt.:  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
 
 Az Emberi jogi bizottság 2006. december 4-i ülésére vette napirendjére a 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatását. 
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 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 figyelemmel.  
  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. 

 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 a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 

 

 

 
1.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Mvt. 18. § (4) bekezdésének 

a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Mvt. 18. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az 
rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal továbbá, ha az 
rendelkezik magyar nyelvű használati utasítással, amelyről vagy a gyártónak, vagy a 
forgalmazónak kell gondoskodnia. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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2.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Mvt. 21. § (5) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 "(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes 
veszélyes munkaeszközök – e törvény hatályba lépése utáni időpontot követően történő – 
üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőségvizsgálatán 
alapuló, [akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv] megfelelőségi 
tanúsítvány." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/9. 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 
 
 

3.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában az Mvt. 21. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes 
veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz 
megfelelőségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet 
által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat helyesírás tekintetében tér el az ajánlás következő pontjába foglalt 
indítványtól. 

 
Indokolás: Lásd a T/1370/18/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

4.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 
Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Mvt. 21. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes 
veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz 
megfelelőségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó akkreditált szervezet 
által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/13. 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 

 
 

5.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Mvt. 42. § b) pontjának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Mvt. 42. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve 
károsító hatásuk csökkentése érdekében]/ 
 
 "b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell 
határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni, [és] az átadás 
tényét és időpontját bizonylatolni kell, továbbá használatukat meg kell követelni;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

6.  Bernáth Ildikó, Ékes József, Filló Pál, Herényi Károly képviselő a 
törvényjavaslat 8. §-ában az Mvt. 42. § b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Mvt. 42. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve 
károsító hatásuk csökkentése érdekében]/ 
 
 "b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell 
határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és 
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használatukat meg kell követelni. Veszélyes munkakörben csak alapfokú magyar 
nyelvtudással legyenek alkalmazhatók a munkavállalók;" 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
 
 
 
 

7.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 
Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Mvt. 80. § (1) bekezdése első két mondatának  
a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Mvt. 80. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság 
kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. [A számla javára ilyen 
címen fennálló tartozás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

8.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 16. §-át új (1) bekezdéssel – az Mvt.  
82. § (2) bekezdése f) pontját érintően – kiegészíteni javasolja: 
 
 "/16. § (1) Az Mvt. 82. § (2) bekezdésének f) pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 
 [A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti 
különösen]/ 
 

 f) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai 
folyamatban végzett munka esetén a munkaköri alkalmasság esedékes orvosi vizsgálatának 
vagy az alkalmasságot megállapító orvosi véleménynek a hiánya, valamint a kezeléshez 
szükséges szakképesítés hiánya is." 
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Megjegyzés: a módosító javaslat a hatályos törvényhez használja a jelölést, az ajánlás a szokásos jelölési 
módot alkalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/1370/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 
 
 
 

9.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 16. §-át új bekezdéssel – az Mvt. 82. § 
(3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig terjedhet." 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat a hatályos törvényhez használja a jelölést, az ajánlás a szokásos jelölési 
módot alkalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/1370/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

10.  Nagy László képviselő a törvényjavaslat 16. §-át új bekezdéssel – az Mvt. 82. § 
új (6) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(6) a munkavédelmi bírság abban az esetben csökkenthető, ha a bírság alá vont 
természetes vagy jogi személy a bírság tárgyát képező hiányosságot pótolta, és erről a hatóság 
meggyőződött." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/5. 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 
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11.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 

Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában az Mvt. 83/B. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /19. § Az Mvt. a következő új 83/B. §-sal egészül ki:/ 
 

 "(3) A hatósági nyilvántartás adatait a munkavédelmi hatóság informatikai 
rendszerében kezeli. A (2) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai 
adatbázisban történő rögzítése a munkavédelmi hatóság által[, illetve területi szervei útján] 
történik a jogsértést megállapító határozat jogerősítésének napján, a közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napján." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

12.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 
Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdését – az Mvt. 84. § (1) bekezdés  
b) pontját érint ően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "20. § (1) Az Mvt. 84. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata és a)-b pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
 „A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult / 
 
 a) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban 
nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről; 
 
 b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre 
jogosító igazolványával (amely a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét és a munkavédelmi 
hatóság megnevezését tartalmazza) igazolva – ellenőrzést tartani;”" 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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13.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 
Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 21. §-ában az Mvt. 86. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /21. § Az Mvt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "86. § A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki a külön jogszabályban 
meghatározott sugár-egészségügyi,  az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sugárvédelmi, 
illetőleg a kémiai biztonsággal összefüggő feladatok ellenőrzésére, a – munka-egészségügyi 
feladatok kivételével a – bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekre, továbbá a 
Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, a 
katasztrófavédelem szerveire, amelyekre vonatkozóan [az irányító jogkört gyakorló]  a 
feladatkörében érintett miniszter látja el a munkavédelmi hatósági tevékenységet." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
 
 

14.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Filló Pál, dr. Vojnik Mári a, dr. Bóth János, Kiss 
Ferenc, Nagy László, Rákóczy Attila, Rózsa Endre, Kránicz László és Lénárt László 
képviselő a törvényjavaslat 24. §-át új (3)-(4) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni, valamint 
a (3) és (5) bekezdések következő módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 9. §-ának (3) bekezdésében a 
„fegyveres erőknél (a honvédelmi miniszter vezetése és irányítása, illetőleg felügyelete alá 
tartozó szervezetek, valamint a határőrség) és rendvédelmi szerveknél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban, büntetés-végrehajtási jogviszonyban” szövegrész helyébe a „Magyar 
Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a 
katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban” 
szövegrész, az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdésében az „amelynek felülvizsgálatát” szövegrész 
helyébe az „amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát” szövegrész, az Mvt. 42. §-ának 
c) pontjában a „védőberendezéseket és eszközöket” szövegrész helyébe a „biztonsági 
berendezéseket és eszközöket” szövegrész, az Mvt. 58. §-ának (1) bekezdésében „az 
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 63. §-ának (2) bekezdésében 
és a 82. §-ának (2) bekezdés e) pontjában a „védőberendezések” szövegrész helyébe a 
„biztonsági berendezések” szövegrész lép. 
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 (3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 9. §-ának (3) bekezdésében „az 
illetékes miniszter” szövegrész helyébe „a feladatkörében érintett miniszter” szövegrész, az 
Mvt. 16. §-ának b) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi 
miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az 
Mvt. 21. §-ának (2) bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” 
szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 26/A. 
§-ában „a munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész, az Mvt. 49. §-ának (2) bekezdésében „a népjóléti miniszterrel” 
szövegrész helyébe „az egészségügyért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 51. §-ának 
(3) bekezdésében „a munkaügyi miniszter – a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe „a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel” 
szövegrész, az Mvt. 52. §-ának (2) bekezdésében a „szakirányítást végző miniszter a 
munkaügyi és a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett 
miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 57. §-ának (1) 
bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész, az Mvt. 69. §-ában és 74. §- ában „a 
munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész, az Mvt. 80. §-ának (3) bekezdésében „a szociális és családügyi miniszter – az 
egészségügyi, valamint a gazdasági miniszterrel” szövegrész helyébe „a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – a bányászati ügyekért felelős miniszterrel” 
szövegrész, az Mvt. 82. §-a (2) bekezdésének d) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai és 
munkaügyi miniszter" szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész, az Mvt. 82/A. §-ában „az ellenőrzés eredményeire vonatkozó tájékoztatás 
megadásáért felelős Gazdasági Minisztérium illetékes hivatala” szövegrész helyébe „a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész lép. 
 
 
 
 
 
 
 (4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 59. §-ának (2) bekezdésében a 
„szerinti felügyeletektől” szövegrész helyébe a „szerint a munkavédelmi hatóságtól” 
szövegrész, az Mvt. 64. §-ának (5) bekezdésében a „baleseti helyszín szerint illetékes 
felügyeletnek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szövegrész, az Mvt. 68. §-
ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes munkabiztonsági és munkaügyi 
felügyelőséghez, bányászati munkabaleset esetén az illetékes bányakapitánysághoz” 
szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz” szövegrész, az Mvt. 72. §-ának (2) 
bekezdése f) pontjában a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „hatósághoz" szövegrész, az 
Mvt. 72. §-ának (3) bekezdésében „a felügyeletekkel” szövegrész helyébe „a munkavédelmi 
hatósággal” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (1) bekezdése f) pontjában „a felügyeletek” 
szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (2) 
bekezdésében „az OMMF” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az 
Mvt. 82. §-ának (1) bekezdésében „A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak" 
szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz" szövegrész, 
az Mvt. 82. §-ának (4) bekezdésében „A felügyeletek a munkavédelmi bírságot 
telephelyenként szabják ki,” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi 
bírságot telephelyenként szabja ki,” szövegrész, az Mvt. 82/A. §-ában „a felügyeletek 
beszámolót készítenek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság beszámolót készít” 
szövegrész, az Mvt. 82/B. §-ában „Az OMMF és területi munkabiztonsági és munkaügyi 
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felügyelőségei munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész, 
az Mvt. 82/C. §-ának (1) bekezdésében a „munkabiztonsági hatósági eljárások” szövegrész 
helyébe a „munkavédelmi hatósági eljárások” szövegrész, az Mvt. 83/A. §-ának (1) 
bekezdésében „Az OMMF a munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi 
hatóság a” szövegrész, az Mvt. 86/A. §-ának (7) bekezdésében „A felügyelet” szövegrész 
helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész lép. 
 
 [(3)] (5) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mvt. 82/B. §-át megelőző címe, 
az Mvt. 83. §-át megelőző címe, az Mvt. 83/A. §-ának (2) bekezdése, az Mvt. 85. §-a és az 
Mvt. 88. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti. 
 
 [(4)] (6) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 4. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
 [(5)] (7) A 16. § (1) bekezdését, valamint a 20. § (3) bekezdését a törvény 
hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében lehet alkalmazni. [Az OMMF]  A 
munkavédelmi hatóság a 2007. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható 
határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti 
adatokat hozza nyilvánosságra.  
 
 [(6)] (8) Ahol jogszabály – kivéve a munkavédelmi hatóságot kijelölő 
kormányrendelet – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget említi, ott 
munkavédelmi hatóságot kell érteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Egészségügyi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
 
 
 

15.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 24. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) [A]  E törvény 16. § (1) bekezdésé[t] vel megállapított Mvt. 82. § (2) bekezdése  
g) pontját, valamint az e törvény 20. § (3) bekezdésé[t] vel megállapított Mvt. 84. §  
(4) bekezdését a törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében lehet 
alkalmazni. Az OMMF a 2007. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható 
határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti 
adatokat hozza nyilvánosságra." 
 

Indokolás: Lásd a T/1370/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. november 30. 
 
 
 
 

Simon Gábor s.k. 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Kökény Mihály s.k. 
az Egészségügyi 
bizottság elnöke 

 
 

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

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 

Puch László s.k. 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 


