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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szőlő 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/18107 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 20. §-a a következőképpen módosul :

20 . §

Átmeneti rendelkezések

(1) Az e törvény 4 . §-ával megállapított, a Hszt . 84. § (2) bekezdésében meghatározott
szolgálatteljesítési idő csökkentése 2008-ig folyamatosan történik, az alábbiak szerint :

a) 2006 évben éves átlagban heti 52 óra,
b) 2007 évben éves átlagban heti 50 óra,
c) 2008 évben éves átlagban heti 48 óra .

(2) A szolgálatteljesítési idő kizárólag a felek írásbeli megállapodása alapján haladhatja meg a
heti 48 órát .

Indokolás

A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK
irányelvének (továbbiakban : irányelv) 6 . cikke értelmében a heti munkaidő, a túlórát is beleértve, a
referencia időszak átlagában nem haladhatja meg a heti 48 órát .
Az irányelv 22, cikke értelmében a tagállamnak lehetősége van arra, hogy a 48 órás átlagos heti
munkavégzési korlátot ne alkalmazza (ún . opt-out), ennek azonban szigorú feltételei vannak . Így
többek között ehhez szükség van a munkavállaló előzetes beleegyezésére, illetve a munkavállalót
munkáltatója nem hozhatja hátrányos helyzetbe azért, mert a munkavállaló nem egyezik bele az
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ilyen munkavégzésbe . Erre vonatkozó rendelkezések sem a jelenleg hatályos Hszt-ben, sem a
törvényjavaslatban nem szerepelnek . E nélkül a 48 órás korláton túli munkavégzés elrendelésének
módja ellentétes a hatályos közösségi irányelvvel .

A javasolt módosítás megteremtené az összhangot az irányelv ismertetett rendelkezéseivel,
garanciát jelentve arra vonatkozóan, hogy a hivatásos állomány tagja a 2008-ig tartó átmeneti
időszak alatt a heti 48 órát meghaladó munkavégzésbe előzetesen beleegyezik .

Budapest, 2005 . november 17 .
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