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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §. (1) és (3) bekezdése és 102 . §. (1) bekezdése alapján a alapján az egyes
munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2160 . számú
törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot

terjesztem elő .

1. A törvényjavaslat 3 . §-át a következők szerint javasolom módosítani .

3.§
(1) Az Mt. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)Az alapszabadság egynegyedét-a munkaviszony első három hónapját kivéve - a
munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni . A munkavállalónakerre
vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a
munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség
teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős
sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót .Ebben az esetben a
munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesenhárom munkanapot-legfeljebb három
alkalommal-a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési
határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni . A munkavállaló a munkáltató felszólítása
esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles ."

[(1)]

	

Az Mt. 134. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni . A munkáltató]
„a) kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan

érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív
szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig,"
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[adja ki, ha az esedékesség éve eltelt . A b) pontban szereplő rendelkezéstől érvényesen eltérni
nem lehet.]

[(2)] (33)Az Mt. 134. §-a (6) bekezdésének első mondata helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési körét közvetlenül és
súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja ."

[(3)] WAz ML 134. §-a a következő [(7)-(9)] (7)-(11) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásakor legfeljebb a rendes szabadság
egynegyedét lehet az esedékesség évét kővetően kiadni . A (2) bekezdésben foglalt szabadságot
ekkor is a tárgyévben kell kiadni .

(8) A (7) bekezdés első mondatában foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha az a munkáltató
működési kőrét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt - különösen baleset, elemi csapás vagy
súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély
megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében - szükséges .

(9) A (3) bekezdés a) pontja, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos
gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstől független olyan
körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében
teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan
befolyásolná . ["]

(10) A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő kiadása esetén a
munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve a
kivételesen fontos gazdasági érdek fennállására, ha az esedékesség évéből még fennmaradó
időtartamban a rendes szabadságot -a (8) bekezdés szerinti, működési kőrét érintő ok
következményei orvoslása mellett, illetve a (9) bekezdés szerinti gazdasági érdeke sérelme nélkül-
kiadhatta volna .

(11) A 11 . § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem

évül el -
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a munkaviszony

megszűnésének napján kezdődik ."

2. A törvényjavaslat 26. § (1) bekezdését a következők szerint javasolom módosítani .

(1) Az MtL e törvénnyel megállapított 134 . §-ának rendelkezéseit először a 2007 . évre járó
rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, az e tőrvény
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hatálybalépését megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007 .
[június] szeptember 30-ig kell kiadni .

Indokolás

Az országos munkavállalói érdekképviseletek javaslatait tükrözi az a módosító javaslat, mely
lehetővé teszi, hogy a munkavállaló a rendelkezésébe tartozó, alapszabadság egynegyedének
megfelelő szabadság terhére három napot ne 15 napos előzetes bejelentési kötelezettség mellett,
hanem - ha valamilyen méltánylást érdemlő ok, pl . családi, egészségügyi, a munkavállaló valamely
tulajdonát érintő, sürgős intézkedést igénylő esemény merül fel - azonnali bejelentés mellett vegyen
igénybe .

A módosító javaslat az Alkotmánybíróság szabadság kiadásával kapcsolatos határozatában
megfogalmazott kívánalmaknak megfelelő jogalkotás érdekében külön szabállyal egyértelműen
rögzíti, hogy a különlegesen fontos gazdasági érdekre, illetve működési körét közvetlenül és
súlyosan érintő okra való hivatkozással nem lehet visszaélni . Ha ugyanis az ilyen indok miatt
bekövetkező helyzetet az év hátralévő részében munkaszervezési megoldásokkal a munkáltató még
orvosolhatja, tehát a szabadság tárgyévben kiadására még lehetősége nyílna, nem jár el
rendeltetésszerűen, ha a szabadságot nem adja ki. Különösen indokolt az április 1-jei
hatálybaléptetés miatt e szabály megfogalmazása, mivel ez elősegíti, hogy az új szabályokkal
összefüggésben a 2007-es átmeneti évben június 1-jéig rendeltetésszerűen kerüljön sor a 2006-ról
maradt szabadságok kiadására.

Az igény elévülésére vonatkozó általános szabályokhoz képest speciális rendelkezés
megfogalmazására kerül sor - szintén az országos munkavállalói érdekképviseletek felvetésére -,
mely egyértelművé teszi, hogy a munkavállalónak a szabadság természetbeni kiadására mindaddig
igénye van, amíg a szabadság természetben kiadható, tehát a munkaviszony megszűnéséig . Ha a
munkáltató a szabadságot a törvény előírta határidőben való kiadási kőtelezettségének nem tesz
eleget, ez tehát nem eredményezi a szabadság elvesztését . Másfelől, a szabadság pénzben
megváltásával kapcsolatos igény érvényesítésére a munkaviszony megszűnésétől - a megváltás
esedékességétől - számított három éven belül van lehetőség . Ez utóbbi rendelkezés lényegében
megfelel az Mt . szabályaiból ma is levezethető értelmezésnek, a jogalkalmazást segítő módon
történik meg ennek külön kimondása.

Az átmeneti rendelkezés módosításának az az indoka, hogy a 2007-es átmeneti évben a
felhalmozódott szabadságok kiadására a nyári időszakban kerüljön sor, illetve, hogy a munkáltatók
jogszerű eljárására ne csak a törvény hatálybalépésétől számított 3, hanem 6 hónap álljon
rendelkezésre.

Budapest, 2007 március 12 . /pcsza3f.YU %,~,~
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