1

Módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény.
A közel múltban hatályba lépett egyes törvények módosították a munkavédelemről szóló
törvényt. A módosítások a Munkavédelmi Bizottságot, valamint a munkavédelmi képviselők
választását, mandátumuk idejét érintik.
A módosítások a következők:

2011.évi XCII. tv. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
(Hatályos: 2011.07.22.-)
11.§(2) Ahol jogszabály az Országos Érdekegyeztető Tanácsot említi, azon a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, ahol az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi
Bizottságát említi, azon az Mvt. 78. §-a szerinti Munkavédelmi Bizottságot kell érteni.

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
Munkavédelmi Bizottság
Mvt.78. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos
országos érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdekképviseleti szervezetei és a
Kormány képviselőiből (a továbbiakban: tárgyaló csoportok) álló, az , saját ügyrend szerint
működő Munkavédelmi Bizottság látja el.
Mvt.79. § (1) A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
a) előzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabályok és egyéb előírások,
intézkedések tervezeteit, a beszámolókat (jelentéseket) és az időszakos programokat azzal,
hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló csoportok eltérő véleményét az
előterjesztéseken fel kell tüntetni;
b) részt vesz a munkavédelem országos programjának, annak végrehajtását szolgáló éves
intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;
c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást alakít ki a tárgyaló csoportok által előterjesztett,
munkavédelmi kérdésekről;
d) ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket meghaladó
munkavédelmi követelményekről;
e) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;
f) a 80. §-ban meghatározott keretben javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott
pénzbírságok pályázat útján történő felhasználására, továbbá saját adataival, megállapításaival
szükség szerint segíti a munkavédelmi információs rendszer működését.
(2) A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív
teendőket a munkavédelmi hatóság látja el.
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2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs
célú módosításáról.
6. § Az Mt. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az üzemi tanácsot, illetve az üzemi megbízottat öt évre választják.”
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása.
(Hatályos 2011. 08.01.-től)
29. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.
A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell.
A
munkavédelmi
képviselők
megválasztásának,
megbízatása
megszűnésének,
visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi
bizottság megalakításának lehetőségét is.”
30. § Az Mvt. 70/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.”
31. § Az Mvt. a következő 89. §-sal egészül ki:
„89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését
követően első alkalommal új munkavédelmi képviselőt a Módtv. hatálybalépésekor működő
munkavédelmi képviselőnek e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző időpontban
hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb a Módtv. hatálybalépésétől
számított négy éven belül kell megválasztani.”

