M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 86. szám 2016. június 14.
2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
13. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 5. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a
munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők
jogait és kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más
jogszabályban – így különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről, az állami tisztviselőkről, illetve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben – szabályozott, munkavédelemmel
kapcsolatos jogait.”
14. § Az Mvt. 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy
munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a
közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati, a
közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a
munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében
a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a
hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen
fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka,
valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédségi szervezeteknél, a
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen
honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési
munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági
társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért
felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati
tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a munkáltató által
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”
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