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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/13484. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. február 28-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik)
Módosítópont: T/13484/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kkt. 18/M. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a 18/L. §-t követően a
következő alcímmel egészül ki:

„(2)  Ha  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  munkavállaló  napi  pihenőideje  –  a  napi  munka
befejezése  és  a  következő napi  munkakezdés  között  –  eléri  az  összesen  12 órát,  akkor  a  napi
pihenőidő két részben is kiadható, ahol az egyik rész egybefüggően legalább 9 órás, 2019. január 1-
jétől egybefüggően legalább 11 órás,  a másik rész egybefüggően legalább 3 órás,  2019. január 1-
jétől  egybefüggően legalább 1 órás,  és  a  hosszabbik  rész  esik  a  következő napi  munkakezdést
közvetlenül  megelőző  időre.  A pihenőidő  alatt  a  munkavállalónak  munkáltatója  irányában  sem
rendelkezésre állási, sem egyéb kötelezettsége nincs. Ekkor más napokon történő kompenzáció nem
szükséges.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

2


