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Bizottsági módosító iavasla t
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján
a közalkalmazottak jogállásáról szóló T/5726 . sz. törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 34 . §-ának (1) bekezdésében az Mt . 119. §-a a következőképpen
módosul :

„34. §

(1) Az Mt . 119. §[ (3) bekezdése]-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„119. § (1) A munkáltató a munkaidőt a munka jellegére, valamint az egészséges és
biztonságos munkavégzés követelményére figyelemmel osztja be .

(2) A munkaidő-beosztást — kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában — legaláb b
hét nappal korábban, legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésében meghatározott módon
kell közölni . Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

[„](3) A munkavállaló beosztás szerinti napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a
negyvennyolc órát, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló beosztás
szerinti napi, illetve heti munkaideje a huszonnégy, illetve a hetvenkét órát nem haladhatj a
meg. A beosztás szerinti napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli
munkavégzés időtartamát be kell számítani. [A heti munkaidő e bekezdésben
meghatározott legmagasabb időtartamába az ügyelet teljes tartamát, valamint a z
ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés id őtartamát is be kell számítani.”]

(4) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatot t
munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje az éjszakai munkavégzés során a nyolc órá t
nem haladhatja meg .

(5) A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a napi tizenkét órát, készenléti jellegű
munkakör esetén a napi huszonnégy órát legfeljebb egy órával haladhatja meg, ha a tél i
időszámítás kezdetének időpontja a munkaid ő-beosztás szerinti rendes munkaid ő tartamára
esik .



(6) Ugyelet elrendelése esetén a(3)bekezdés szerinti heti munkaidő leghosszabb
tartamába az ügyelet időtartamát is be kell számítani . A napi munkaidő tekintetében az
ügyelet teljes tartamát munkaidőként kell figyelembe venni, ha az ügyelet alatt a rendkívül i
munkavégzés időtartama nem mérhető . Az ügyelet elrendelésekor megfelel ően alkalmazn i
kell a (5) bekezdésben foglaltakat .

(7) Munkaidőkeret esetén a(3)és(6)bekezdés rendelkezését azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidő mértékét a munkaidőkeret átlagában kel l
figyelembe venni .

(8) Az (1) és a (3)-(7) bekezdés rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet . "

Indokolás :

Az Mt. 119. §-ának (3) és (4), valamint (6)-(7) bekezdése pontosítja az ügyeletnek a
munkaidő heti, illetőleg napi időtartamába történő beszámítására irányadó rendelkezéseket ,
valamint a munkaidő mértékére és beosztására vonatkozó szabályokat . A módosító javaslat
egyértelművé teszi, hogy e törvényhely a munkaid ő beosztására és nem annak mértékére
vonatkozó rendelkezéseket határoz meg.

A módosító javaslat egyértelművé teszi : mely időtartamokat kell a napi, illetőleg a het i
munkaidő elrendelt tartamába beszámítani, utóbbinál - fenntartva az európai közösségi joggal
való összhangot - beszámítva az ügyelet idejét is . Miután az ügyelet kizárólag a het i
munkaidőbe számítandó be, továbbá az ügyelet alatt elrendelt rendkívüli munkavégzés a z
ügyelet helyébe lép, oka fogyottá válik az ezzel kapcsolatos szabályozás fenntartása . Így
szükségtelen a „heti munkaidő e bekezdésben meghatározott legmagasabb id őtartamába az
ügyelet teljes tartamát, valamint az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés
időtartamát is be kell számítani” fordulat . Ugyancsak felesleges az ügyelet elrendeléséve l
kapcsolatban „ . .a munkavállaló napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra lehet . Ebben az
esetben a beosztás szerinti munkaidő és a rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatj a
meg a tizenkét órát .” szövegrész, mivel az ügyelet nem része a napi munkaidőnek.

Budapest, 2008 . szeptember 29 .
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