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T/6960/	 .
országgyűlési képviselő

Módosító javasla t
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .

számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 34 . §-ában az Eütev . 12/B. § (7) bekezdése a következők szerint módosul
és az Eütev. 12/B . §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Az önként vállalt többletmunkáról vezetett nyilvántartást az egészségügyi szolgáltató az

Eütv .-ben foglaltak szerint, a működési nyilvántartási adatok körében közli az egészségügy i

államigazgatási szervvel . Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi dolgozó
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez való jogával vagy az
ellátottak biztonságávalösszefüggő okok alapján – különös tekintettel a több vagy több fajta
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó 5 . § (5) bekezdésben rögzített tevékenységvégzés i

korlátozására – a (8)-(9) bekezdésben foglaltak szerintmegtilthatja vagy korlátozhatja az
adott alkalmazott egészségügyi dolgozónak a munkaid őkeret átlagában a heti 48 órát

meghaladó munkavégzését.

(8) Az egészségügyi dolgozó heti 48 órát meghaladó munkavégzésének korlátozását vag y

megtiltását
a) az egészségügyi dolgozó egészségi állapotában, különösen teherbírásában vagy egyéb ,

munkavégzési képességét érintő személyi körülményében beállt változásra tekintettel vagy

b) az ellátottak biztonságával összefügg ő okok alapján
a munkáltató felett szakmai felügyeletet gyakorló _gészségügvi államigazgatási szerv
hivatalból vagy az egészségügyi dolgozó, a munkáltató, az egészségbiztosítási szerv vagy a

működési nyilvántartást vezető szerv kezdeményezése alapján állapítja meg :

(9) A (8) bekezdés szerinti határozat határozott idegi, de legfeljebb hat hónapig_hatályos .A

határozatot az első fokon eljáró szerv az egészségügyi dolgozó ügyfél kérelmére
hatályossága alatt bármikor – de legfeljebb két alkalommal – soron kívül felülvizsgálja .A
határozat nem nyilvánítható fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatónak .



2. A törvényjavaslat 35 . §-ában az Eütev. 12/G. § (1) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(1) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következő , munkarend szerint megkezdett
egészségügyi tevékenység között [biztosítandó, legalább 11 óra id őtartamú megszakítás
nélküli pihen ő idő az Mt. 104. § (2) bekezdésében, valamint 135. § (2) bekezdés f)
pontjában foglaltaktól eltérően kollektív szerz ődés alapján, vagy a megszakítás nélkül
működő egészségügyi szolgáltatók esetében a munkáltató egyoldalú döntése] legalább
tizenegy óra idő tartamú megszakítás nélküli pihenő időt kell biztosítani, amely a megszakítá s
nélkül működő egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodásaalapján legalább
nyolc óra időtartamú megszakítás nélküli pihen őidőre csökkenthető . Egészségügyi ügyelet
esetén ezt a pihenő idő t közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követően kell
kiadni .”

Indoklás

A módosító indítvány a 2003/88/EK munkaid ő-irányelvvel összefüggő, pontosító
rendelkezéseket tartalmaz .
A 2003/88/EK irányelv 22 . (1) bekezdés d) pontja értelmében az irányelv szerinti 48 órá s
maximális heti munkaidő túllépésének az is feltétele, hogy az ilyen módon végzet t
többletmunkát a tagállamban a hatóságok a munkavállalók biztonságával és/vagy
egészségével kapcsolatos okok alapján megtilthassák vagy korlátozhassák. A javaslat ennek
a törvénybe iktatására irányul .
A javaslat emellett – a jelenleg hatályos szabályozással összhangban – kizárólag a fele k
megállapodása alapján teszi lehet ővé, hogy a legalább tizenegy óra időtartamú megszakítá s
nélküli pihenőidő helyett az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára legalább nyolc óra
pihenő idő kerüljön biztosításra .

Budapest, 2012. május 15 .

r.Kovácó
Fidesz - rggyar Polgári Szövets é g

Dr. Ódor Ferenc
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség
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