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Foglalkoztatási és munkaügyi
Bizottság

Blaattsámmódosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony:

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése,
valamint 102. §-ának (I) bekezdése alapján az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú
törvények rnödositrEsárál szóló T/6647 számú tvrvérryjüvuslcrthoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

Javasoljuk a törvényjavaslat 35 . §-a (2) bekezdésének a következő szerint történt .
módosítását:

„(2) A Met . 8 . §-a a következő (5)-I(6))

	

bekczdcssel egészül ki :

»(5) A munkaügyi hatóság által a (4) bekezdés . alapján átadott adatok tartalmazzak
a) a jogsértés tényét megállapító jogerős határozat számát és a határozat jogerőre

emelkedésének időpontját,
h) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok

alakszcrtíségérc vonatkozó rendelkezések [Munlca Törvénykönyve 76 . (2) bekezdésj,
valamint a munkaviszony létesítésévelősszefü gő bejelentési kötelezettség [az adózás
rendjérőlszóló2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont) megsértésével érintett
munkavállaló nevét, anyja nevét, születésének helyét, lés) idejét, lakcímét és a topsértéssel
érintett állapot időtartamát, továbbá

c) — amennyiben azt a munkaügyi ellenőrzés során tisztázni lehetett —a foglalkoztatásr a
irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó
rendelkezések,	 valamint a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
megsértésével érintett munkavállalók TAJ-számát .

(6) A munkaügyi hatóság a (4) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekébe n
nyilvántartást vezet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony Iétesítéséhez szüksége s
jognyilatkozatok alakszerü' scgérc vonatkozó rendelkezések.	 valaminta munkaviszony
létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségmegsértésével érintett munkavállalókról és
az (5) bekezdésben meghatározott személyi adatokról .”
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f7) A munkaügyi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a be-eg,__ésal,_apjául
szol ál" ha áro . t "o i erő sé és vé eha'tha óvá vái -ának na.'töl z:mított két év eltel ével
törli ."

Indokolás

A törvényjavaslat egyik célja, hogy oly módon is visszaszorítsa a feketemunkát, illetve a
„fekete gazdaságot”, hogy ssszehangolJa a munkaügyi ellátásokat folyósító munkaügyi
központok rendelkezésére álló, valamint a munkaügyi hatóság ellenőrzése során keletkező
adatokat, és ezáltal a ténylegesen foglalkoztatott, de be nem jelentett munkavállalókró l
adatokat szolgáltasson az álláskeresési ellátások folyósítását végz ő Aliarní Foglalkoztatás )
Szolgálat részére. A munkaügyi ellenőrzések során általában a munkaszerződés kötése nélkül
történő fekete foglalkoztatással együtt jár a munkavállalók munkaviszonya bejelentéséne k
elmulasztása, azonban a két jogsértési forma egymástól el is küiániilhet . Annak érdekében,
hogy az állami foglalkoztatási szerv teljes bizonyossággal meg tudja állapítani azt, hogy az
egyes álláskeresési ellátásokra való jogosultság folyamatosan fennáll-e, vagy azokat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény
alapján meg kell szüntetni vagy szüneteltetni szükséges, a törvényjavaslat szövegét indokolt
kiegészíteni .

Budapest, 2008 . december 4.
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