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Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnúk Asszony!

A. Házszabály 94. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
Jöglalköztatdsi jög~zönyvkat szabdlyozó törvények manka- és pihen dvre vönatkozá
renrfelkezéseinek módosítás~ szóló W938. tőrvényjavaslathvz a Foglatkoztatási, és munkaúgyi
Bizottság akövetkcző

módosító jav"iatot

terjcszti el&:

1 .) A törvényjavaslat 5 . §-a elhagyásra kerül, a törvényjavaslat egyes rendclkczéscinck számozása
ennek megfelelt/eh változik.

[S.

`~a öyÜf4r Id Ctaia

~ro ; -inányszárw~77~~
Érke~,' 2007 JA 0 7.

Bizvttsbgi módosító javaslat

Az MtL a kővetkező 1191A. §-sal egészül ki :

,y1191A. § (1) A munkavállalt/ heti munkaideje legfeljebb heti tizenkét órával haladhatja meg
a ncgyVenv lc órát
a) ktzárátag ügyelet eltatása miatt és
b) a munkáltatót/sí létrejött, írásba foglalt kűlón megállapodása alapján.

() Az (1) bekezdés szerinti megállapodás legfeljebb egy éves határozott időtartamra kvthető
meg. A megállapodás megkűtésének feltételt, hogy kollektív szerződés kétszáz +árát meghaladó
idStartamban állapítsa meg a naptári évenként elrendelhető ügyelet, öletve a rendklvuli
munkavégzés legmagasabb mértékét, továbbá a munkavállalót megszakítás nélküli
munkarendben foglalkoztassák .

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás megszűnik a határozott idő lejártóval,, vtegy a (2)
bekezdésben foglalt bármely további feltétel megszfinéscvei_
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(4) Az (1) bclwzdssbcn fogtett esetben a munkavállalő napi munkaideje legfeljebb huszor nfty
óra lehet, amely alatt a beosztás s7.crinti munkaidő és a rendkívüli munkavégzés időtartam
nem haladhatja meg a tizenkét órát_)

2. A törvényjavaslat 1 . §-ának az Mt. 117. §-a (3) bekezdését megállapító (2) bekezdése a
kővetkezőképpen változik:

,(2) Az Mt. 117. §-a a kQvctkező (3) bekezdéssel e~ül ki:

„(3) A 119. § (3) bakkezdésben [és a 1191A. § {1) bckcadésbenj foglalt heti munkaidt legmagasabb
mértekére megállapított fe" hitár alkalmaz &u*or muxxk 6nek tekintendő az ügyelet tartama .'M'

3. A tQrvényjavasiat 2. §-ának gr_ Mt. 117/A. §-a (2) bckezdésének c) pontját megáliapM
rendelkezése a kóvctkczők szerint módosul-,

fAfz egészségügyi tevékenységre vonatközdan]

„c} külön tőn ény :•agy kollekdv szerződés a 119. § (3) és (7) bekezdésétől[, valamint a 119/A . §-
t61 citérhet, aa7sii, hogy a 1Y9lA, . § (1) bekezdés b) pontja ilyen esetekben is aikalmazatndó,
továbbá] eltérhet azzal, hogy a nem készenléti jellegű munkakörben foglallroztatott munkavállaló
munkaideje nem haladhatja meg a munkpidőkeret átlagában a heti 60 órát, egészségügyi úgyclct
esetén a heti. 72 órát}"

4. A tőrvényjavasfat 4. §-árvak az Mt. 119. §-a (6)-(9) bekezdését megáflapító rendelkezései a
következi k szerint módosulnak :

„(6) A munkavállaki munkaideje a (3) bekezdésben foglalt napi tizenkét órát, a (7) bekezdésben jés
s3 119IA.. § (4) bek~sébeal foglalt huszonnégy árát, illetve készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló esetében a napi huszonnégy órát Icgfcljebb egy órával haladhatja meg,
ha a téli időszámítás kezdetének idi pontja a munkaidő-beosztás szerinti rendes mtit%kaidő tartamára
esik.

(7) Úgyelet eírendelése esetén a (3) bekezdéstől eltérően a netn készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott .munkavállaló napit munkaideje legfeljebb huszonnégy óra lehet. Ebbeana az esetben a
beosztás szerinti munkaidő és a renákívűli munkavégzés időtartama nem. haladhatja meg a tizenkét
ázát.

[(8) A 119/A. § (1) bekezdés szerinti megállapodás esetén a (3) bekezdés nem készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseitől eltérően a heti
munkaidő legfeljebb hatvan ára Ichct azzal, hagy ebbSl a rendes munkaidő és a rendkívüli
munkovégzés mértéke hetente nem haladhatja meg a negyvennyolc órát . E bekezdés
rendelkczcsétól a 117/A. § (5) bekezdéségen meghatározott egészségügyi és kőzofctatási
ügyelet esetében külön jogszabályban el lehet térni .]

1(9)I M A z (1) és a (3)-1($)I LUbekezdés rendelke éscit61 érvényesen eltérni nemi lchet."
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5 . A törvényjavaslat 8. §-áuak az Mt. 127IA. §-a (6) bekezdésót meg41hl pít6 rendclkezése
elhagyásra kerül .

[(6) Az (1) bekezdés szeriati megállapodás esetén a 119IÁ. § (2)-(3) bckczdéscst azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megállapodás mcgkütésének a kollektív szerződés ügyeletre,
illetve rendkivali anunkavégzcsre vanatkoző rendelkezése nem felt6tcle.j

6. A törvényjavaslat 9. §-ának a köztüsztviselák jogafiásárdl szv16 1992 . évi

	

11 tőrvény 39 . §-
áriak (1A) bekezdését megállapító (3), valamint 71 . §-a (2) bekezdésének a) pontját megállapító (4)
bekezdése a kővetkez~ppen módosul :

„(3) A Ktv. 39. §-a a kővetkező (9)[-(10)] bekezdéssel egészül ki :

„(9) ügyelet elrendelése esetén az (5) bekezdésűl eltérően a köztísztviselű napi tant ,ideje
legfeljebb huszonnégy óra lehet, Ebben az esetben a beosztás szerlati muiúmidő és a rendkívüli
munkavégzés idi tanaura nem tiatladhatja meg a tizenkclt árát .

[(10) Az Mt 119IA. § (1) bekezdés szerinti megállapodás esetén az (S) bekezdéstől eltérően a
heti munkaidő legfeljebb hatvan árra !chef azzal, hogy ebből a rendes munkaidő és a
rendkívüli munkavégzés mértéke hetente nem haladhatja meg a negyvennyolc órát .]

(4) A Kty. 71. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendc&k lés tép:

CA Munka Tvrvénykrlnyve rendelkezéseit az alábbiak szerint kell megfelelően alkalmazni J

„aj 3. §-:inak (1)-(4) bekezdését, 4 . §-át, 5-12. §-át, 15-19/A. §-át, 21-28. §-át, 70IA. §-Irt, 74. §-át,
Ifi. §-át, $4/A . §-át, 85 . §-át, 86/B-86/D . §-át, 97. §-át; 102. §-ának (1)-(3) bekezdését, 103 . §-ának
(1)-(2) és (4) bekezdését, 1114. §-ának (4)-(5) bekezdését, 107_ §-át, 117 . §-á"ak (1) és (3)
bekezdését, 117/A. § (4) bekezdését, 117/B . §--árvak (5) bekezdését, 118 . §-árvak (2) bekezdését,
1 1S.A. §-ának (4j-(5) bekezdését, 119. §-ának (1)-(2) bekezdését és az (5) bekezdését, [Y 19/A. §-
át,j 120-121 . §-át, 123-126. §-át, 127. §-ának (1)-(2) és (6)-(7) bekezdést,, 128 . §-ágak (1)
bekezdését, 129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132 . §-ének (1)-(3) bekezdésez, 133 . §-át, 135-
MOIA. §-át, 142/A. §-át, 144. §-árak (1) bekezdését, 144/A. §-át, 151 . §-ének (2)-(4) bekezdet,
152-153 . §-át, 154. §-a (1) bekezdésének clsö és harmadik mondatát, 155-157. §-át, 159-164 . §-át,
165. §-ának (2) bekezdését, 166. §-ának (2) bekezdését, 167 . §-ának (I) és (3) bekezdését, 165-169.
§-át, 171-172. §-át, 174 . §-át, 176-183. §-át, 184. §-ának (1)-(2) bekezdését, 185-187 . §-át, 192/C-
192/G. §-át, 193-193IA . §-át, 204-205. §-ót, 207 .
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7. A tőrvényjavaslat 11 . §-a a kávetkezf k szerint mn dosul :

„11-§

1(1)] Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszovayárcil szóló 1997 . évi LXVIXI. törvény (a
továbbiakban : Jaszv.)124_ §-ének (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(1) Az e törvényben nemet szabályozott kérdésekben a s7.olgálati viszonyra az Mt. 3. §-ének (2)-(4)
bekezdéseit, 4. §-árvak (2)-(3) bekezdéseit, 5-6. §-ait, 7. §-ének (1)-(5) bekezdéseit, 8-9. §-ait, 10. §-
ának (1)-(3) bekezdéseid 11-15 . §-ait, 18-19/A. §-ait, 21-28 . §-ait, 74. §-át, 75 . §-ának (1)
bekezdését, 76 . §-ának (6)-(8) bekezdéseit, 76/B . §-át, 781A. §-át, 79. § (2) bekezdését, 84 . §-át,
84/A. § (1) bekezdés a) pontját és (Z) bekezdését, 85 . §-át, $7IA . §-át, 89. §-ának (7) bekezdését,
90. §-ának (3)-(4) bekezdéseit, 93. §-ának (4) bekezdését, 107. §-át, 116 . §-át, 117. §-árvak (1)
bekezd~G 11 WB. §-ártele (2) bekezdí;sct, (3) bekezdése a) pontját és f5) bekezd~ 118 . §-árvak
(2) bekezdését, 118/A . §-ának (4)-(5) bekezdéseit, 119. §-át,1119/A- §-át,1 120. §-át, 121. §-át, 125 .
§-át, 129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ének (2)-(3) bekezdéseit, 133 . §-át, 135-136. §-
alt, 137-140/A. §-alt, 142" §-át, 144. §-ónak (1) bekezdését, 150. §-ának (2) bekezdését, 151 . §-át,
MIA. §-ának (1)-(2), (4)-(6) bekezdéseit, 152 . §-ának (1)-(9) bekezdéseit, 153 . §-ának (1)
bekezdését, 155-164. §-alt, 202. §-ának (2) bekezdését megfelelőm alkalmazni kell."

[(2) Az íasz. 124 . §-a a ké3vetkez$ (5) bekezdései egészűi ki:

„(5) Az Mt. MA. "nak (2)-(3) beké í!sét azzal az eltéréssel kell alka)ma»i, hogy a
megél apadás meglotésének a kollektív szerződés ügyeletre, illetve rendkívüli munkavégzésre
vonatkozó rendelkezése nem íeitéytele.j"

8. A tőrvönyjavasíat 12. §-a a következók szerint módosul :

„12. §

(1) E ti rvé" a (2)-
4b yba-

	

1 [és (3)j bekezdésben foglaltak kivételével - 2407. július 1-jén lép

(2) E torvény 10. §-a 2007 . július 1-jón lép hatályba.
(3) Az (5) bekezdés 2008. január 1 jén lép hatályba .
4

	

n 4

	

á

	

tott 1

	

és 7

	

c200

	

1-'
hatályba .,
[(4)j (UE tőrvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az Mc. 123. §-árak (7) bekezdőse,
b) a közalkalmazottak jogállásívről szóló 1992 . évi XXXI11 . torvény 59. §-ának (3)-(5) bekezdése.
1(5» {O-Az Mt 11 &IA. § f3) bekezdésének a) pontja 2008 . január 1-jén veszti hatályát"
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IndokoIás:

A Korm ny a munkáltató és a munkavállaló megállapodásán alapuló többletmunka (opt out)
kérdésében hozott döntésének megfelelően szúkséges a Javaslatból elhagyni minden olyan
rendelkezést, mely ezt a k6rdésk-5rt érinti. Figyelemmel arra, hogy egyes szolgáltatások nyújtásának
megszervezésére így hosszabb felkészúkdsi időt szűkségen biztosítani ., a Munka T6rvényk6nyve
119. §-inak az űgycleti íd6 teljes tartamának a munkaíáóbe való beszámítására vonatkozö szabály
hatálybalépését 2008 . január l-jéig meghosszabbitja.

Budapest, 2007 . június 7 .

Simon Gábor
elaft
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