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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kkt. 18/M. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  Ha  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  munkavállaló  napi  pihenőideje  –  a  napi  munka
befejezése  és  a  következő napi  munkakezdés  között  –  eléri  az  összesen  12 órát,  akkor  a  napi
pihenőidő két részben is kiadható, ahol az egyik rész egybefüggően legalább 9 órás, 2019. január 1-
jétől egybefüggően legalább 11 órás,  a másik rész egybefüggően legalább 3 órás,  2019. január 1-
jétől  egybefüggően legalább 1 órás,  és  a  hosszabbik  rész  esik  a  következő napi  munkakezdést
közvetlenül  megelőző  időre.  A pihenőidő  alatt  a  munkavállalónak  munkáltatója  irányában  sem
rendelkezésre állási, sem egyéb kötelezettsége nincs. Ekkor más napokon történő kompenzáció nem
szükséges.”

Indokolás

A közösségi  közlekedési  ágazatban  is  súlyos  munkaerőhiány fenyeget,  hiszen  az  alulfizetett
dolgozók munkakörülménye is  több kívánnivalót  hagy maga után.  Az osztott  munkarendben
dolgozó  autóbusz  sofőrök  leterheltsége  a  mostani  helyzet  és  a  kormány  által  benyújtott
módosítás  miatt,  már  a  közlekedésbiztonságot  veszélyezteti.  A  munkaerő  elvándorlásának
megakadályozásának egyik hatékony módszere lehetne az emberhez méltó pihenőidő biztosítása,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



amely  véleményünk  szerint  el  kell,  hogy  érje  az  egybefüggő  11  órát.  Ennek  hiányában,  a
gépjárművezetők elvándorlása folytatódni fog, és a nagyvárosi és a vidéki lakosság számra is
létfontosságú mobilitási garancia alapjaiban fog megrendülni. Javaslatunk ennek az állapotnak
az elkerülését célozza.
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