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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2928. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító

javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Indokolás: T/2928/2/1.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Flt. 58. § (5) bekezdés e) pont 6.
alpont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában
kereső tevékenység: - az 1-6. pontban foglaltak figyelembevételével - minden olyan
munkavégzés, amelyért díjazásjár, továbbá kereső tevékenységetfolytatának kell tekinteni azt
a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági
társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő
munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági
szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/jogafel van tüntetve.)

,,6. Nem kell kereső tevékenységet folytató személynek tekinteni az [e bekezdés] s) pont[ja]
szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyt arra az időtartamra, amely alatt tevékenységét
a jogszabályban meghatározott módon szünetelteti."
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Indokolás: T/2928/2/2.
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Flt. 58. § (5) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában [:V 

,,u) havi átlagjövedelem: a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben
(a továbbiakban: referencia-időszak) elért, munkaerőpiaci járulék alapját képező jövedelem [(a
továbbiakban: jövedelem)] napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-időszakban
nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a kérelem benyújtásának napját
megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa. A 180 naptári napi jövedelmet
legfeljebb a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet
figyelembe venni."

Indokolás: T/2928/2/3.
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Flt. 60. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Flt. 60. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

,,e) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU,
az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU,
a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról,
valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló_,_ 2018. július 18-
i 2018/1046 [E]~urópai [Pjparlamenti és [a T[tanácsi (EU, Euratom)[ 2018/1046] rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

Indokolás: T/2928/2/4.
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § 1) pont
Módosítás jellege: módosítás

15. § 

Az Flt.

a) 13/A. § (5) bekezdésében a .foglalkozratáspolitikáért felelős miniszter" szövegrészek
helyébe a .miniszter" szöveg,
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b) 39íA. § (2), (3), (11) és (13) bekezdésében, 40. § (2) bekezdés e) pontjában, 47. § (5)
bekezdésében, valamint 57íD. § (3) bekezdésében a ,,foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter" szövegrész helyébe a .miniszter'' szöveg,
e) 14. § (6) bekezdésében a .Jcözfoglalkozratási bér" szövegrészek helyébe a ,,kötelező
legkisebb munkabér" szöveg,
d) 14í A. § ( 1) bekezdés a) pontjában a ,,(betanító képzésben)" szövegrész helyébe a ,.(betanító
képzésben), vagy munkakör betöltéséhez szükséges nyelvi képzésben" szöveg,
e) 20. § (6) bekezdésében az ,.a kötelező legkisebb munkabér" szövegrész helyébe az .. a
kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérrninimum" szöveg,
f) 21. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a ,,de minimális" szövegrész helyébe a ,,de
minimis" szöveg,
g) 25. § (3) bekezdésében a ,,megváltozott munkaképességű álláskereső" szövegrész helyébe a
,,megváltozott munkaképességű személy" szöveg,
h) 25. § (4) bekezdés b) pontjában és 54. § ( 1 Oc) bekezdésében a ,.közeli hozzátartozó"
szövegrész helyébe a .Jiozzátartozó" szöveg,
i) 27. § (4) bekezdésében az ,,elektronikus levél útján" szövegrész helyébe az .,elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban:
e-ügyintézési tv.) foglaltak szerint" szöveg,
j) 30. § (4) bekezdésében, 36. § ( 1) bekezdésében, 54. § (9a) bekezdésében és § ( 14)
bekezdés d) pontjában az ,,elektronikus levél útján" szövegrész helyébe az .,e-ügyintézési tv.
ben foglaltak szerint" szöveg,
k) 36/B. § (1) bekezdésében és 57íA. § (3) bekezdés d) pontjában az .,adóhatóság" szövegrész
helyébe az ,,adó- és vámhatóság" szöveg,
lj 41 /A. § (4) bekezdés]ében )nyitó szövegrészében a ,,végzése" szövegrész helyébe a ,,döntése"
szöveg,
m) 41/A. § (5) bekezdésében a ,,késedelmi pótlék" szövegrész helyébe a .Jcésedelmi kamat"
szöveg,
n) 41/A. § (9) bekezdésében a .Jiatósági ügyben" szövegrész helyébe a ..kérelemre induló
hatósági ügyben" szöveg,
o) 54. § (14a) bekezdés b) pontjában az ,,egyszerüsített foglalkoztatást" szövegrész helyébe az
,,58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő
munkaviszonyt" szöveg,
p) 57/D. § (2) bekezdés g) pont gd) alpontjában a ,,fogyatékkal élőnek" szövegrész helyébe a
.fogyatékossággal élőnek" szöveg,
q) 58. § (5) bekezdés g) pontjában a .Jcötelező legkisebb munkabér, minimálbér" szövegrész
helyébe a .Jcötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum" szöveg.
r) 58. § (5) bekezdés y) pontjában az ,.örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a
nevelt gyermek" szövegrész helyébe az ,,örökbe fogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, az
örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek" szöveg

lép.

Indokolás: T/2928/2/5.
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
Módosítás jellege: módosítás

16. §
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Hatályát veszti az Flt.

a) 2. § (2) bekezdésében a ,,vagy menedékesként" szövegrész,
bJ 14. § (1) bekezdés e) pontjában az ,,illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben,
csecsemőgondozási díjban," szövegrész,
e) 14. § (1) bekezdés e) pontjában, 14. § (2) bekezdés e) pontjában. 25. § (4) bekezdés a) 
pontjában és 54. § (12) bekezdésében a ,,gyermekgondozási segélyben," szövegrész,
dJ 26. § (7) bekezdésében a ..vagy átlagkeresetet" szövegrész,
e) 27. § (1) bekezdés dJ pontjában, 29. § (l) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) 
pontjában a ,,terhességi-gyermekágyi segély," szövegrész.
f) 27. § (1) bekezdés dJ pontjában, 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) 
pontjában a ,,gyermekgondozási segély," szövegrész,
g) 27. § (12) bekezdésében a ,.vagy átlagkeresetre" szövegrész,
h) 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a ,.terhességi
gyermekágyi segélyre," szövegrész,
iJ 29. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (14a) bekezdés d) pontjában és 54. § (18) bekezdésében
a ,,gyermekgondozási segélyre," szövegrész,
j) 41 /A. § (2) bekezdése,
k) 57/A. § (4) bekezdésében a .vagy rehabilitációs járadékban" szövegrész.
l) 57/D. § (2) bekezdés gJ pont ghJ-gjJ alpontja,
m) 58. § (5) bekezdés dJ pont 3. alpontjában a ,,rehabilitációs járadékban," szövegrész,
n) 58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a ,,terhességi-gyermekágyi segélyben," szövegrész.

Indokolás: T/2928/2/6.
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Mvt. 11. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

,, 11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény
felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más[ külön]
jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett
miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat)
tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról
szóló törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú
nemzeti szabvány."

Indokolás: T/2928/2/7.
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Mvt. 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. § 
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Az Mvt. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjjaijában
meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak az intézkedésről, vagy az intézkedés
elmaradásának okáról 8 napon belül tájékoztatnia kell a munkavédelmi képviselőt
(bizottságot)."

Indokolás: T/2928/2/8.
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés - Mvt. 86/A. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mvt. 86/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így
különösen a 8. §-ban, valamint az 57-58. §-ban megjelölt személy - a kockázatértékelés
elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából
léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén."

Indokolás: T/2928/2/9.
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § 
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Mvt. 87. § 1/G. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

,,l/G. Közúti közlekedés: a vízi, a légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely
[földalatti]föld alatti vagy föld feletti útvonalonjárművel történő helyváltoztatás."

Indokolás: T/2928/2/10.
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Mvt.

a) 71. §-ában az ,,a kellő időben" szövegrész helyébe a ,,még az intézkedés bevezetését érintő
döntés előtt" szöveg,
b) 75. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,átlagkeresettel" szövegrész helyébe a ,,távolléti díjjal"
szöveg,
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e) 78. §-ában és 79. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a ,,Munkavédelmi
Bizottság" szövegrész helyébe az ,,Országos Munkavédelmi Bizottság" szöveg,
d) 87. § 3. pontjában a ,,kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt"
szövegrész helyébe a ,,kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy
más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt"
szöveg

lép.

Indokolás: T/2928/2/11.
Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § 
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A 14. § az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról.jaz
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat
módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. július 18-i 2018/1046 [E]~urópai [P[parlamentj és [a T]1anácsi (EU, Euratom)[
2018/1046] rendelet végrehajtását szolgálja.

II. Rész

Indokolás: T/2928/2/12.
Módosítópont sorszáma: 12.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sor- A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Szövegrész helyesen:
szám rendelkezése: javaslatban:
1. 3. § (3) bekezdés-Flt. 21. kamat, vagy kamat vagy

§ (5) bekezdés a) - b) pont
2. 4. § (1) bekezdés - Flt. 29. kivéve ha kivéve, ha

§ ( 1) bekezdés b) pont,
10. § (2) bekezdés - Flt. 54.
§ (14a) bekezdés f) pont,
12. § (2) bekezdés - Flt.
58. § (5) bekezdés k) pont
2. alpont

3. 15. § r) pont fogadó-, a fogadó, a
4. 44. § - Met. 8/A. § (2) kötelezett, vagy örököse kötelezett vagy örököse

bekezdés b) pont
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INDOKOLÁS

1. Lásd a T/2928/2/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/2928/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/2928/2/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/2928/2/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/2928/2/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/2928/2/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Lásd a T/2928/2/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

8. Lásd a T/2928/2/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

9. Lásd a T/2928/2/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

10. Lásd a T/2928/2/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

11. Lásd a T/2928/2/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

12. Lásd a T/2928/2/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2018. november 22.
Tisztelettel:


