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Módosító javaslat

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . .24.) OGY határozat 40 . § '(1 )
bekezdése alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , melynek megtárgyalására a Honvédelmi és rendészeti bizottságot kérem :

A törvényjavaslat 139. és 140. §-a a következőképpen módosul .

„139 .

(1) Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset – rígy különösen tömegbaleset, elérni csapás ,
katasztrófa vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása,
továbbá egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztet ő , ,előre nem látható körülmény
bekövetkezése – szükségessé teszi, a hivatásos állomány tagja a 134 . §-ban meghatározott
szolgálatteljesítési időn túl, valamint 'a munkaszüneti és• pihenőnapon is kötelezhető arra,
hogy szólgálatót teljésítsen (a továbbiakban : túlszolgálat) .
(2) A szolgálat érdekében- elrendelhető túlszólgálat tartama naptári évenként
háromszáz[ötven] óra, amely négyhavi átlagban a száz[húsz] órát nem haladhatja meg . [A
hivatásos állomány tagja önkéntes vállalásával évenként további hatvan óra
túlszolgálatot teljesíthet .]
w(3) A (2) bekezdésben írt korlátozás nem alkalmazható, ha a túlszolgálatra tömegbaleset ,
elemi csapás, katasztrófa vagy súlyos kár Mé g' előzése, elhárítása, következményeinek
felszámolása vagy egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztet ő előre nem, látható
körülmény bekövetkezése miatt kerül sor .
`(4) A hivatásos állomány készenléti jelleg ű szolgálati beosztásban szolgálatot teljesítő tagja
esetében, ha szolgálatteljesítési .ideje – a heti negyvennyolc óra figyelembevételével – eléri a
hathavi keretre megállapított szolgálatteljesítési id őt, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérőén
túlszolgálat csak ,baleset, elemi csapás, vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása ,
következményeinek felszámolása, valamint arra való felkészülés céljából rendelhet ő el .



140. §

(1) A túlszolgálatot az állományilletékes parancsnoknak, vagy az általa felhatalmazot t
szolgálati elöljárónak írásban kell elrendelnie . A teljesített túlszölgálatról nyilvántartást kel l
vezetni .
(2) A rendvédelmi szerv vezetőjének és helyetteseinek, valamint a szervezeti egység
vezetőjénék és, helyetteseinek nem jár a túlszolgálatért ellentételezés, ha a tárgyévben
teljesített túlszolgálat ideje nem haladta meg a háromszáz[ötven] órát .
(3) A hivatásos' állomány (2) bekezdés hatálya` alá nem tartozó tagját[nak a túlszolgálatta l
azonos tartamú szabadid őt kell biztosítani.] évi 150 óráig terjedő túlszolgálatért szabadidő ,
azon felüli túlszolgálatért - beleértve a rendkívüli esetben teljesítettet is - díjazás illet i
meg . Ha a túlszolgálatot heti ' pihenőnapon vagy, munkaszüneti napon teljesítették, a
túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő jár .
(4) A túlszolgálatért járó szabadidőt lehetőség szerint harminc napon belül kell kiadni . Ha a
szabadidő kiadása veszélyezteti a szolgálatellátást, a szabadid ő kiadását hat hónapon belül
kell biztosítani . Ha a túlszolgálathavi vagy többhavi'szolgálatteljesítési id ő keretében történt,
a szabadidő kiadása történhet hat hónapon túl is, de legkés őbb a következő év első félévében
ki kell adni .
(5) A túlszolgálat elrendelésének és elszámolásának, valamint a túlszolgálatért járó szabadid ő
kiadásának réndjét a miniszter állapítja meg ."

INDOKOLÁ S

Az elrendelhető , túlszolgálat'felső 'hatá r̀ának 300 'óráról 350 órára történő felemelését az LMP
elútasítja, mivel az tovább növelné a már egyébként is kizsigerelt állomány leterheltségét .
Szintén-nem értünk egyet a túlóra önkéntes vállalásának lehet ővé tételével, ez ugyanis nem
működtethető rendeltetésszerűen a rendvédelmi szervek hierarchikus, parancsuralm i
rendszerében. A fentieken túl nem támogatjuk a túlszolgálat pénzbeli megváltásának
megszüntetését sem .

Budapest, 2015 . Március 19 .

r . Schiffer András
(LMP)
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