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Kesziilt a 2019. janudr 23. napjdn turtan&i kqvisel&testiilai iilcsrc
Kdsziteue: Abonyi limos, Vajda Zoltdn
E lSte rj e szt<ik : A bonyi Janos

Sebdk liszli
Vajda Zol*im

lilg; "a mankaid&szemezissel es a munkaero-kdl-
csdnzis minirruilis kilcsdnzesi dijdval i)ssaefiiggf
egtes tdrvinyek ruidosittisdnil" s*iki 201E. evi CXW.
tdrvinnyel kapcsolatban meghozttnfui KT hatfuozatok

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

El6zm6nyek
A Munka torv6nykon)'ve 2012-es hatilyba lepdsevel a koribbin6l joval kiszolgriLltatottabb6
v6ltak a munkav6llal6k, h6tt6rbe szorultak kor6bbi jogai( csokkent 6rdekerv6nyesit6 kepes-
s6gtik, a sztrfijk szervezds6nek ellehetetlenit6sevel kivettek a munkavrillal6k 6s szakszerveze-
tek kez6bril a leghatekonyabb fegyveriiket.

Egy, a mostanihoz nagyon hasonl6 Munka torvenykonyvet modosito torv6nyjavaslatot m{,r
egyszet az el6z5 parlamenti ciklusban, 2O17 -ben, B6u:ki Erik fideszes orsziggyiildsi k6pvi-
sel6, a Gazdasigi bizottsig elnoke T/15035. sz6mon a parlament el6 terjesaeu. Az akkori
torv6nyjavaslatot a nagy t6rsadalmi felzudul6snak kdszonhet<ien vdgOl a Fidesz levette napi-
rendr6l es nem tirgyalta. Az akkori fideszes kepvisel6k ig6retet tettek arra, hogy ilyen vagy
hasonl6 sz6gyenteljes torv6nyjavaslat tdbbd nem keriil a Parlament el6.
M6r akkor is tobb szakszervezet tiltakozott a Munka torvdnykonyvenek m6dosit6sa elleq igy
a Magyar Vegyipari, Energiaipari 6s Rokon Szakmiikban Dolgoz6k Szakszervezeti Szovet-
sege (VDSZ), a Bfunya-, Energia- es Ipari Dolgoz6k Szakszervezete (BDSZ), Vasas Szakszer-
vezeti Szovetseg (VSZSZ), valamint az Ertelmisegi Szakszervezeti Tomoriil6s (ESZT)
A 2017. dvi Munka tdrv6nykdnyve m6dositiisa mir akkor is csak a multik 6rdekeit szolg6lta
volnq a munlavdllal6ket nem.

Jelen helvzet:
Az Orszirggyills a 2018. 6vi <iszi tilesszakinak veg6n K6sa Lajos, Szatm6ry Krist6f fideszes

orszriggytil6si kepvisel6k - a sajtohirek szerint a korm6ny utasitisi,ra - irjabb kiserletet tettek
egy, a Munka torvdnykonf/dnek a munkav6llal6kat meg kiszolgiltatottabb helyzetbe hoz6
m6dosit6sra, melyet a kozvdlem6ny csak ,,rabszolgatorv6nynek" nevezett el. A Parlament eld

terjesztett torvenyjavaslatot - mely dolgoz6k szAzeneit erinti h6trenyosan - a T. HAz 2018.
december 12. napjhn vitatott kortilm6nyek kOzdtt megszavazta, majd a koztArsasagi elndk
aliiirisit kovet6en 2018. 6vi CXVI. torv6nyk6nt kihirdet6sre kertilt.
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2018. 6vi CX\II. torv6n
- a jelenlegi 250 616161 400 6r6ra noveltek az egy evben elrendelhet<i tul6ra mertdkdt,
- a jelenlegi 1 6w6l 3 ewe ndvekedett a munkaid6keret maximrilis id6tartama.
- 12 h6nap itlag6ban heti 48 6r6ra emelhet6 a rendes munkaid<i maxim{lis merteke.

Mindezekb6l az kiivetkezik, hogy a dolgoz6k jelent6s r6sz6t a munkaad6k szinte tetsze-
siik szerint ktitelezhetik a jiiv6ben trilmunkira.
A munkaid6keret hirom 6vre val6 emel6se pedig rzz2l jrlr majd, hogr a munkiltat6k-
nak ennyi id6 6ll a rendelkez6s6re ahhoz, hogy a dolgoz6kkal a ttl6rdkat elsz{moljilq
illetvc a tril6rik6rt cser6be szabadnapokat biztositsanalc

A torvenyjavaslat ellen hevesen tiltakoznak most is pl.: a Magyar Szakszervezeti Szovetseg
(MASZSZ) a Magyar Vegyipari, Energiaipari es Rokon Szakmiikban Dolgoz6k Szakszerve-
zeti Szovetsdge (VDSZ), a Vasas Szakszervezeti Szovetsdg (VSZSZ) a Magyar Koaisavise-
l6k Kozalkalmazottak 6s Kozszolgilati Dolgoz6k Szakszervezete (MKKSZ), ds tobb m6s
szakszervezet is.

Az elemi erejii felhriborodisok 6s tiltakozasok hatislra - 6s felt6telezhet6en jozan gazdasdgi
megfontol6sb6l - nap-nap ut6n jelentik be multinacioniilis kiskereskedelmi l6ncok, hogy a

decemberben elfogadott es kihirdetett torvenyt a saj6t h6l6zatukban nem rill sz6nd6kukban
alkalmazni.

A Polgi,ri Torvenyk<inyw<il sz6l6 2013. ivi V ttrrviny 3:112. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben az
egyszemdlyes gazdasagi tarsasignril az egyedtili tag az igyvezelesnek utasitist adhat, amelyet
a vezet6 tiszt s6gvisel6 koteles vegrehajtani.

Fentieknek megfelel6en javasolorq hogy a Kepvisel6testtilet utasitsa a Budapest XVI.
keruleti Onkorm6nyzat6nak 100 oZ-os onkorminyzati tulajdonban ello gazdas gi
tiirsasiigainak vezet6 tisztsegvisel6it, hogy a 250 6ra (kollektiv szerz<id6s eseten 300 6ra)
rendkivtili munkaid6n feliil ne kossenek ttlmunka elrendel6sere irrinyulo meg6llapod6st.

K6rjtik a Tisaelt Kepvisel6-testiiletet az el6terjesads megt6.rgyal6s{,ra 6s a hat6rozati
j avaslatok elfogadiis6ra.

Ibkintettel arra, hogr a 100 7o-os onkormdnyzati tulajdonban :ilk6 gazdas{gi
tirsasigokban az Onkorminyzat az egyedfili tag, lehet6s6ge van arra, hogy a
munkavillaltik 6rdekeinek szem el6tt tart{sival utasitsa az 6nkorminyzati tirsasigok
vu,etdit, hogr azok ne 6ljenek a 2019. januir 1. napj6t6l hatilyos Munka tiirv6nyktinyve
m6dositisiban foglaltakkal: se a 250 r6ra (kollektiv szerz6d6s eset6n 300 6ra) rendkiviili
munkaid6n feliil elrendelhet6 ttlmunkival, se a 3 6ves munkaid6keret alkalmazdsival.
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Hatdrozati iavaslat 2. Budapest F6v[,ros XVl. keriilet Onkorm6nyzat
K6pvisel<i+estiilete felk6ri a tdrvenyt el6terjeszt6 Szatm6ry Krist6fot
(orsz6ggytilesi kepvisel6nket!), hogy elnezest k6rve a XM. kertilet
munkavrillal6it6l, polgi,raitol a nem kell<ien 6tgondolt torv6nyjavaslat-
6rt - terjesszen el6 "on6l16 kepvisel6i inditvinyk6nt" m6dosit6javas-
latokat a 2018. 6vi CXVI. iddzett sz*aszztnak visszavon6sira.
Eatirid6: 2019. m{rcius 14.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgirmester
(Elfogadasa epyszerii szotobbsdget igdnyel)

Budapest, 2019. janudr 14
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Abonyi J6nos

kepvisel6

Torven yessegi ntbol megfelelo

Erd<ikdzi Gyorgy

iegyz6i jogkorben eljar6 allegyz6

Targ,valisra illetekes bizottsdg:

Gazdasagi es P6nztgyi Bizottsig

Ugyrendi Bizottsag

Dr. Seb6k L{szl6
kepviselS

vaj Zoltin
k6pvisel6

Hatirozati iavaslat l. A Kepvisel6 testiilet, mint a tulajdonosi jogok

egyediili gyakorloj4 a Polg6ri Torv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. evi V.

torveny 3:112. $ (3) bekezdese alapjrin utasitja a Budapest XVI. keni-

let Onkorm6nyzatanak 100 o%-os onkorminyzati tulajdon6ban 6116

gazdas gi trirsas6gainak vezet6 tisztsegvisel6it, hogy a rendkiviili

munkaid6re vonatkozo szabrilyok alkalmazisa sorin a naptiri even-

kent 250 6ra kollektiv szerz6des esetdn az evi 300 or4 rendkiviili

munkaid6t ne l6pj6k ttl ,,onkent villalt tulmunka" megnevezessel

sem, valamint l2 h6napnil hosszabb munkaid6keretet ne alkalmazza-

nak.

Eatirid6: 2019. januir 25.

Fele!6s: Kovics P6ter polgirmester
@lfogadasa egtszerii szol1bbsiget iginye l)


