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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a Munka
törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 55. §-a az alábbiak szerint módosul:

„55. § A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási vagy munkavégzési kötelezettségéne k
teljesítése aló l
a) keresőképtelensége ,
b) a külön jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefügg ő , egészségügyi
intézményben történő kezelés ,
c) kötelező orvosi vizsgálata tartamára ,
d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra idő tartamra,
e) a nő a szoptatás els ő hat hónapjában naponta kétszer egy órára, a kilencedik hónap végéi g
naponta egy órára,
fi hozzátartozója halálakor két munkanapra ,
g) általános iskolai tanulmányok folytatása esetén, a képzésben való részvételhez szüksége s
időre,
h) önkéntes, vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára ,
i) bíróság vagy hatóság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szüksége s
idő tartamra,
j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokol t
távollét esetén legfeljebb évente 5 munkanapra, továbbá
k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra .”
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Indokolá s

A törvényjavaslat 55 . § (1) bek. j) pontja szerinti mentesülési ok – különös méltánylás t
érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok - igen tág értelmezésre és alkalmazásra a d
lehetőséget . A rendelkezés alapvető létjogosultsága egyértelműen fennáll, hiszen életszerűen
valóban előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek nem teszik lehetővé a munkavégzés adott
helyzetben történő megkezdését vagy folytatását . Ugyanakkor a megfogalmazás általáno s
jellegű , és az itt felsorolt esetek a munkáltató részér ől ellenőrizhetetlenek. A módosító
indítvány ezért azt célozza, hogy az ezen a jogcímen történ ő mentesülés évi 5 munkanapban
kerüljön maximalizálásra. Az elháríthatatlan ok felmerülését követően ugyanis a
munkavállaló együttm űködési kötelezettsége keretében a munkavégzés alóli mentesülésé t
akár fizetés nélküli szabadság kiadásával is rendezheti, így nem indokolt fenntartani, hogy
ezeket a helyzeteket a munkavállaló időkorlát nélkül a munkavégzés alóli törvény erejénél
fogva történő menetsülés jogcímén kezelje .
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