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2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
21. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 82. § (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a
munkavédelmi hatóság szabja ki. A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság
összegének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott szempontok mellett mérlegeli
a) a megsértett jogszabályi előírások számát,
b) a veszélyeztetés várható következményeit,
c) a sérülés és az egészségkárosodás mértékét,
d) a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget
elmulasztó személy vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók számát és éves nettó
árbevételét vagy mérlegfőösszegét,
e) a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése mértékét,
valamint
f) a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás
személyi és tárgyi körülményeit.”
(2) Az Mvt. 82/D. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogszabálysértés esetén közigazgatási szankcióként
figyelmeztetés nem alkalmazható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabálysértés esetén a munkavédelmi hatóság a
közigazgatási bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja.”
22. § (1) Az Mvt. 83/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„b) a jogsértést megállapító határozat
ba) keltét,
bb) számát, valamint
bc) véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának időpontját;”
(2) Az Mvt. 83/B. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás - a (2) bekezdés a) pontjában, és b)
pont bb) alpontjában foglalt adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül.”
23. § Az Mvt. 82/D. § (2) bekezdésében a „kiszabott bírság” szövegrész helyébe a „kiszabott
közigazgatási bírság” szöveg lép.
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