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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAÜGYI

BIZOTTSÁGA

Dr. Szili Katalin asszonynak,

	

Bizottsági kapcsolódó módosító javaslat
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §. (1) bekezdése alapján a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú
törvények módosításáról szóló T/6231 . sz. törvényjavaslathoz - a T/6231/5 . számú módosító
javaslathoz kapcsolódva - a következő

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 7 . §-sal egészül ki, egyúttal az eddigi 7-12 . §-ok megjelölése 8-
13 . §-ra változik :

7. ~ Az ML 149/A. $ helyébe a következő rendelkezés lép :

-149/A. ~ (1) Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén
felül ötven százalékos bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre

a) három vagy ennél több műszakos munkarendben, vagy

b) a 124. &(5)-(6)bekezdése alapján

a munkaidő-beosztása szerint, rendes munkaidőben kerül sor .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben sem jogosult vasárnapi pótlékra

a) a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben)

b) a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve munkakörben
foglalkoztatott .

c) a részmunkaidő esetén a felek megállapodása alapján rendes munkaidőben
kizárólag szombaton és vasárnap foglalkoztatott, valamint

d) az idénymunkát végző

munkavállaló ."

T/6231/7 .



Indokolás

A T/6231/5 . számú módosító javaslat arra irányult, hogy a részmunkaidőben csak
szombaton és vasárnap, rendszeresen dolgozók esetében ne kelljen vasárnapi pótlékot fizetni,
mivel az csak azoknak jár, akik esetileg, a munkáltató gazdasági döntése alapján végeznek
munkát e napokon.

A módosító javaslat tartalma ugyanakkor a jogalkalmazás szempontjából nehezen
követhető. Így annak két bekezdésre bontásával a főszabály és a kivétel egymástól
egyértelműen elkülönítve került megfogalmazásra .

Ezen túlmenően a jogszabály-szerkesztési előírásoknak megfelelően szükséges volt az
eredeti módosító javaslat szerint a 6 . § (2) bekezdésében szereplő rendelkezést külön 7 . §-ban
megjeleníteni. Ezzel a törvényjavaslat 7-12 . §-ainak számozása 8-13 . §-okra módosul .

A kapcsolódó módosító javaslat tehát tartalmi változást nem eredményez .

Budapest, 2003 . november 27 .
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