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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalinnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

OraadggyOiéa Hivatala

immSnysvim : Tl %Zkf90 41

t*ezett 2004 NOV Z Z

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § . (1) és (3) bekezdése és 102 . § . (1) bekezdése alapján a Prémium
évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló T/12490 sz .
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1./ A törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul, a következő új (3)
bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (3)-(7) bekezdés számozása (4)-(8) bekezdésre
változik :

„(2) A programban részt vevő munkakörrel nem rendelkezik, azonban a 3 . § (1)
bekezdés d) pontja szerint fennálló jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt,
hetente - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - legfeljebb 12 óra
időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles a
munkáltató erre irányuló, a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok szerint
megadott utasítása esetén elvégezni . [A munkáltató a munkavégzésre nem adhat
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utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek
együttes mértéke a programban részt vevőnek a Prémium évek Programba történő
belépését közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg, s melyek kezdő
időpontját és időtartamát a programban részt vevő az igénybevételt megelőzően
tizenöt nappal jelezte .] A programban részt vevő számára a munkavégzés elrendelése
aránytalan sérelmet nem okozhat, számára rendkívüli munkavégzés baleset, elemi csapás
vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos
veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges rendkívüli munkavégzés
kivételével - nem rendelhető el .

(3) A munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két
olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a
Prémium évek Programba történő belépését közvetlenül megelőző évi rendes
szabadságának felel meg. Ha a Prémium évek Programban történő részvétel év közben
kezdődik, va,szűnik meg, a programban részt vevő részére ezen idő arányos része jár . A
munkáltató legkésőbb a Programba történő belépését követő tizenöt napon belül, illetőleg
minden év január 15-ig felhívja a programban részt vevő figyelmét erre a jogosultságra . A
programban részt vevő az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal jelzi a
munkáltatónak ezen időszakok kezdő időpontját és időtartamát ."

2.1 A törvényjavaslat 5. § (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a különleges foglalkoztatási
állományra megfelelően alkalmazni kell e törvény 3 . § (2) bekezdését, 4. § (2)-[(6)](7)
bekezdését, valamint 6 . §-át ."

3./ A törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdése a következők szerint módosul :

6. § (1) A 4. § [(3)] f4) bekezdése szerinti juttatás és munkáltatói közterhei összegét a
munkáltató számára a központi költségvetés a (2) bekezdés alapján megtéríti, és annak
forrása :

Indokolás

A módosító javaslat - figyelemmel arra, hogy a (2) bekezdés szövege már túl hosszúvá és
így a jogalkalmazók számára nehezen kezelhetővé vált - a (2) bekezdést a módosító javaslat
kettébontja. Így a szabadidőre vonatkozó rendelkezések az új (3) bekezdésben kerülnek
szabályozásra . A módosító javaslat célja, hogy elősegítse a programban részt vevő
szabadsággal kapcsolatos jogosultságának érvényesítését a munkáltató figyelem-felhívási
kötelezettségének előírása által .
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Ezen túlmenően ezzel összefüggésben továbbá pontosítja a belső hivatkozások számozását
is .

Budapest, 2004 . november 22 .

(Simon Gá~r
országgyűlési kepviselő

MSZP

(Németh Erika)
országgyűlési képviselő

MSZP

(Földesi Zoltán)
országgyűlési képviselő

MSZP

országgyűlési képviselő
MSZP

zabó Gy Ia)
országgyűlési képviselő

MSZP

(Vargáné Kerékgyártó Ildikó)
országgyűlési képviselő

MSZP
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( ogarasiné Deák Valéria)
szággyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő
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(Juhász Lévai Katalin)

	

(Rózsa Endre)
országg ési képviselő
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