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Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László ,
az Országgy ű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (1X.30 .) OGY határozat 102 . § (1 )
bekezdése alapján „Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/9065. számú
törvényjavaslathoz az Egészségügyi bizottság a következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Törvényjavaslat a következő új 49. §-sal egészül ki, és a törvényjavaslat eredeti 49-98 . §
ainakszámozása értelemszer űen módosul :

„49. §Azegészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003 . évi LXXXIV .
törvény (a továbbiakban : Eütev.) 12/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Amennyiben a munkaid ő-beosztás alapján az egészségügyi dolgozó munkaideje a
munkaidőkeret átlagában számított heti 48 órát várhatóan meghaladja, az önként vállal t
többletmunka óráit elődlegesen a (2) bekezdés szerinti, napi 12 órát meghaladóan elrendelt
egészségügyi ügyelet beosztására 	 kell	 felhasználni, 	 továbbá a (2) bekezdés b) pontja
alkalmazásában az egészségügyi dolgozóa 12/D . § (3) bekezdése szerinti keret terhére csak akko r
osztható be, haa munkáltató

a)a12/D. § (2) bekezdése szerinti keretet már kimerítette, vagy legkésőbb a (2) bekezdé s
szerinti ügyelet tartama alatt kimeríti, vagy

b)a 12/D. § (2) bekezdése szerinti keret terhére történ ő beosztás lehetőségével nem él .”

2. A Törvényjavaslat eredeti 49 . §-ának nyitó szövegrésze a következők szerint módosul :

„49. §Az [egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirő l szóló 2003 . év i
LXXXIV. törvény (a továbbiakban:]Eütev.[)j 14/B . §-a helyébe a következő rendelkezés lép : ”
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Indokolás
A javaslat kétirányú pontosítást tartalmaz a napi 12 órát meghaladóan elrendelhet ő egészségügyi
ügyelet beosztása vonatkozásában :

a) egyértelművé teszi, hogy amennyiben az adott beosztás szerint az egészségügyi dolgozó
önként vállalt többletmunkát is végez, az önkéntes órákat els ődlegesen a napi 12 óra felett i
egészségügyi ügyelet beosztására kell felhasználni ,

b) amennyiben anapi 12 órát meghaladóan elrendelt egészségügyi ügyeletre nem vagy ne m
egészében önként vállalt többletmunka terhére kerül sor, akkor a munkáltató sorrendben el őször a
rendes munkaidő (főszabály szerinti 40 óra) terhére elrendelhető 16 órás keretet köteles igényb e
venni, majd csak ennek kimerülését követ ően használhatók fel az évi 416 órás „normál” ügyeleti
keretórái a napi 12 órát meghaladó ügyelet beosztására .

Budapest. 2012. december 6 .
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