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Bizottság) módosító iavasla t

Kövér László Úrnak
az Országgyű lés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján, a z

Egészségügyi Bizottság, a „az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló
T/3357. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

L A törvényjavaslat 38. §-a következők szerint módosul :

„38. a) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003 . évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 12. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(6) Egészségügyi ügyelet a rendes munkaid ő terhére is elrendelhető , ha ebben a felek

előzetesen írásban megállapodtak.[Rendes munkaidő terhére egészségügyi ügyelet akkor
rendelhető el, ha ebben a felek előzetesen írásban megállapodtak, ebben] Ebbenaz
esetben az alkalmazott egészségügyi dolgozó rendes [munkavégzésij munkaidő'teljesítésére
vonatkozókötelezettségét [a megállapodás alapján részben] egészségügyi ügyelet
ellátásával is teljesítheti . Ha az egészségügyiügyelet része a rendes munkaidő[ben]nek,
[történő ellátása] az alkalmazott egészségügyi dolgozó alapbéré[t]re, illetményélt érinti,
erre]re a megállapodásban ki kell térni . Eltérő megállapodás hiányában az alkalmazot t
egészségügyi dolgozót a rendes munkaidőnek	 minősített [terhére elszámoltj egészségügyi
ügyelet [időtartamának] minden órájára — ha a 13/A. alapján megállapított ügyeleti díj
mértéke annál kevesebb — illetményének vagy személyi alapbérének egy órára eső összege
illeti meg. ”

(2) Az Eürev. 12. &-a a következős 11 ) bekezdéssel egészül ki :

-,(11)Az egészségügyi ügyelettel igénybe vettheti pihenőnap vagy munkaszüneti nap —a
13/A. § (1 ) bekezdés b) vagy c) pontja alapján irányadó ügyeleti díjon túl — els ősorban azonos
tartamú uihenöídővel kompenzálandó. Ha a munkáltatóobjektívmunkaszervezési okokbó l
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kiesett heti pihenőnap helyett másik pihen őnapot kiadni nem tud, az e napot is érintő
egészségügyi ügyelet díjazására a 13/A. &(I) bekezdés d) pontja irányadó .'

2. A törvényjavaslat 40 . §-a következők szerint módosul :

„40 . § Az Eütev . 13 . §-a a következő 1(10) és (11)1 (10)-(17) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A munkáltató a munkaidőt köteles úgy beosztani, hogy az egészségügyi ügyeletet i s
ellátó egészségügyi dolgozó a heti rendes munkaidejét - munkaidőkeret alkalmazása esetén
annak átlagában - teljesítse .

(11) Ha a munkáltató munkaszervezési okokból nem tudja az alkalmazott egészségügy i
dolgozó munkaidejét a (10) bekezdésben foglaltak szerint beosztani, a munkáltató a rende s
munkaidőből hiányzó órákra de legfeljebb az egészségügyi dolgozó részére kiadot t
kompenzáló pihenüidő mértékéig --1 az Mt. 150. § (2) bekezdésének alkalmazásával az
egészségügyi dolgozó részére a személyi alapbére, illetve az illetménye egy-egy órára es ő
összegét fizeti meg.

(12) A munkaidő-beosztás során az önként vállalt többletmunkát a (13)-(17) bekezdésekbe n
foglaltak szerint kell minősíteni és elszámolni .

(13) Munkaidőkeret alkalmazása hiányában önként vállalt többletmunkának min ősül az adott
naptári héten az alkalmazott egészségügyi dolgozóra irányadó rendesmunkaidő t, továbbá --- az
(1) bekezdés terhére - a munkáltató által elrendelt, összesen legfeljebb heti 48 órát
meghaladóan elvégzett munkavégzés, amelynek mértéke a (2) bekezdésben foglaltakr a
tekintettel nem haladhatta m~a heti 12 órát, illetve - ha a többletmunka kizárólag
egészségügyi ügyelet ellátására irányul -, a heti 24 órát .

(14) Munkaidőkeret aíkalma7A_sa esetén a 12/B .	 (2) bekezdése alkalmazásában az önként
vállalt többletmunkát a (15) bekezdés szerint a munkaid őkeret egészének alapulvételével kell
minősíteni, vagy - a munkáltató választása szerint - a (16) vagy a (17) bekezdés
alkalmazásával heti vagy havi alapon kell minősíteni és elszámolni . Az alkalmazott módszert
a 12/A. § szerint közölt munkaidő-leosztásban fel kell tüntetni . Egy munkaidőkereten belül
csak egyfajtaszámításimódszer alkalmazható .

(15) Ha a munkáltató az önként vállalt többletrrtunkát a munkaidőkeretegészéreminősíti és
számolia el, ennek során az e bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni . A munkaidőkeret
eleiére, összevontan kell elszámolniazalkalmazott egészségügyi dolgozó számára a r á
irányadó rendes munkaidő terhére, valamint - az(I) bekezdés terhére - a munkáltató által
egyoldalúan elrendelhető munkavégzések tartamát, amelynek mértéke nem lehet több a
munkaidőkeretbetartozóhetek, valamint 48 ára szorzatánál A beosztott, illetve ledolgozot t
munkaidő ezt meghaladó része önként vállalt többletmunkának minősül, azonban annak
mértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott időtartamot .

(16) Az önként vállalt többletmunka minősítése munkaidőkeret alkalmazása esetén történhet
heti alapon is . Azelszámolás módfára a (13) bekezdés irányadó .

(17) Az ónként vállalt többletmunka minősítése munkaidőkeret alkalmazása esetén történhet
havi alapon is . Ebben az esetben a munkaidőkeretbe tartozó hónap elejére összevontan kel l
elszámolni az alkalmazott e gészségügyi dolgozó számára a rá irányadó rendes munkaid ő (het i
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40 óra), valamint — az (1) bekezdés terhére — a munkáltató által egyoldalúan elrendelhet ő
munkavégzések tartamát, amelynek mértéke heti átla gban nem haladhatja meg a 48 órát.A
beosztott munkaidő ezt meghaladó része önként vállalt többletmunkának minősül, azonban
annak mértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott időtartamot." "

3. A törvényjavaslat a következő 41 . §-sal egészül

41 . $ Az Eütev . 13/A. §(l) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

(Az egészségügyi ügyelet, valamint a készenlét ellátásáért az alkalmazottat ügyeleti díj . illetve
készenléti díj illeti meg, amelynek mértékét - figyelemmel a 12.	 (6) bekezdésében foglaltakra
- kollektív szerződés vagy a felek megállapodása határozza meg. Kollektív szerződés
rendelkezése, illetve afelek megállapodása hiányában az ügyeleti díj mértéke nem lehe l
kevesebb)

„d) a 12. & (11) bekezdése szerinti esetben az egészségügyi ügyelet minden munkaórája utá n
a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegénél . ”

4. A törvényjavaslat a következő 42. §-sal egészül ki :

42. § Az Eütev . 28 .L)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

.,(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy meghatározza a folyamatos egészségügyi ellátá s
szervezésének szakmai követelményeit, a munkaidő-beosztás elkészítésének, a munkaidő és
az önként vállalat többletmunka minősítésének részletes szabályait, továbbá az egészségügy i
tevékenységre való alkalmasság részletes szabályait . "

5. A törvényjavaslat eredeti 41-78 . §-ainak számozása értelemszerűen 43-80. §-ra módosul .

Indokalás

L és 3. A módosító javaslat a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára eső összegénél
nem alacsonyabb mértékű ügyeleti díjjal javasolja kompenzálni azokat a heti pihenőnapra eső
egészségügyi ügyeleteket, amelyeket követően a munkáltató objektív munkaszervezés i
okokból a munkáltató a kiesett heti pihenőnap helyett másik pihenőnappal kompenzálni nem
tud. Értelemszerűen, ha az ilyen munkavégzés egyben önként vállalt többletmunkának i s
minősül, az Eütev. 14. §-a alapján e díjazásnak az 50%-kal megemelt összegét kell kifizetn i
az egészségügyi dolgozó számára .
A javaslat 1 _ pontja a fentiek mellett szövegpontosításokat tartalmaz.

2_
a) A javaslat feloldja azt a korlátozást, hogy amennyiben a munkáltató munkaszervezés i
okokból nem tudta ledolgoztatni az alkalmazott egészségügyi dolgozó rendes munkaidejét ,
akkor a kiesett időre csak a kiadott kompenzáló pihenő idő mértékéig jár bérkiegészítés az
alapbérre, illetve az illetményre . Ilyen korlátozást ugyanis a Munka Törvénykönyv e
hivatkozott 150. § (2) bekezdése sem tartalmaz, bevezetése az egészségügyi ágazatban se m
indokolt .
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b) A javaslat továbbá az Eütev .-nek azt a hiányosságát küszöböli ki, amely gyakorlati
jogalkalmazási problémákhoz vezet különösen az önként vállalható többletmunka

elszámolásával összefüggésben . Bár a jelenleg hatályos Eütev . 12/A. §-a és 12/B . §-a elő írja a
munkaidő-beosztás előzetes közlésének az egyes munkaidő-időszakok minősítésére is
kiterjedő közlési kötelezettségét, az egyes munkaidö-időszakok, különösen pedig az önként

vállalható többletmunka minősítésének módját a törvény nem tartalmazza, ami gyakorlat i
jogalkalmazási bizonytalanságokhoz vezethet .Az Eütev. 13. § (2) bekezdése alapján
vállalható legfeljebb heti 12 (ügyelet vállalása esetén 24) óra többletmunka többlet díjazássa l
fizetendő , továbbá kiegészítő szolgálati idő szerzésére jogosít. Erre tekintettel kiemelkedő
jelentőséggel bír, hogy az önként vállalt többletmunka egységes jogalkalmazási gyakorla t
alapján kerüljön elszámolásra. A módosító javaslat ennek érdekében rögzíti, hogy a
munkaidő-keretet nem alkalmazó egészségügyi szolgáltató esetében az alkalmazott
egészségügyi dolgozó által az adott naptári héten 48 óra felett teljesített munkavégzés –
függetlenül a munkavégzés jeIlegétSi – önként vállalt többletmunkának min ősül .

A munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatók számára a módosító javaslat választási lehetőséget
kínál: az önként vállait többletmunka elszámolása történhet heti vagy havi alapon, avagy a
munkaidőkeret egészének átlagában. A számítási módszer mindegyik esetben azonos
összeszámítási metódus, amelynek során minden esetben össze kell adni a munkáltató
rendelkezésére álló munkaidő terhére, a munkajogi szabályok alapján a munkáltató által a z
adott időszakban egyoldalúan elrendelhető munkaidő-időszakokat (rendes munkaidő,
rendkívüli munkavégzés, ezen belül készenlét alatt végzett munka, a munkáltató által
elrendelhető egészségügyi ügyelet), és minden e fölött elvégzett munkavégzés önként vállal t
többletmunkának minősül . A választott számítási módszert az egészségügyi dolgozókkal el őre
közlendő munkaidő-beosztásban fel kell tüntetni .

4. A javaslat a 2 . b) pontban foglaltakkal összefüggésben egy felhatalmazó rendelkezé s
beiktatásával megteremti annak kötelezettségét, hogy a munkaidő-beosztás elkészítésének é s
az egyes munkaidő-időszakok minősítésének részletes szabályait miniszteri rendelet állapíts a
meg.

Budapest, 2011 . június 15 .
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