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A/. Alkotinanybirósáij. Hiv;ital;i ;ili;., l ;i [V/702/2019. íiyyszam akm nyi lvántanásba vclt. az

Ablv. 27. S-ara ;ilupitoti ]iu]i!\'áiiyunk;il az aliibbi;ik s.'urint ki\'ániuk kic.iieszilrni:

A 2()!9. murcius 15-én kcll crctlcli mdilA'ánviiiik 8. oldalának elsö bekczdésél azzal
pontusíljuk. hoyy az Ml. 134. § (1) bekczdcse S7crinl .. A miinkiiltató kötrles nvilvántartani y
rendcs és a rendkivüli inunkaiclö ..... lanani;il". A munkállató nYÍIvántarti'isa szerint a
lelpcrcsek rciules munkaidejenek tiirlEimáb;] csak a liélköznapokra cso 8 órás reiulus
inunkaidök Inrtama számil bcle. ciiiiclyek ci ])cr l'olyi imán bcaclásra kerüll hitelcs jclenlcli
ivekböl eyyérlclmüer. kiolva.slialók. hiszen ajelenléti iveii e/.uk a/ órák összeíidEÍsr;! kerüinck
i;-s ;i lap alj. in iiK'yjclcniu'k. inini alioyy u/ üyyclcli órák lartiinia i.s mcuiclcnik a jelcnlcli
ivckcii. Az Li;;yi:'ieii órak uzonbiin iiem s/. áiniliinuk bulc a rcndcs niunkaidö tartaniába.

nimlhoyy a munkiiidökerelbe scni. l''/-el;el <i lényckel a Kúria a donlcscnél nem vellc
iíyyclcnihc. liis/en m. ilclclciiek (56) p()iilj;ib;in i'iyy lbyalm;i/. oU. lioyy .. a szombat. vas;irnap.
valaminl mi. iiik. iszüneli napon törteni miinkaicló beos7l;'is a kö/alkalniiizottak beosztas szerinli
munkan;ipjain;ik minösüllek. " Mivel a [clpeic-.sck egy míis/. akban és iii",'c]cti munkarendben.
cs iK-in pL-diu, liibbmű.s/.ykos nninkiirendlx'n (ininl p\. :i növérek) ilulgti/. nak. r;'i]uk ncm i.i.'uy.,

hoüy h;i üyyelelre Ix' vaiiiiiik osy. lv;i hctvcy^ii. v;iyy iiniilka.sziincli napon. akkor az az ö rendcs
niiinkaideiiik. niiinkana|-iÍLik. cllenielben a/okkal a novérckkei. akiknek a renclcs munkaideiük
akar hclveyt irc \'aíy munkaszüncli iiaprii is bc lchei uszlva. Nem crtjük. lio^y a Kiiria I'.

Itclkczö Tanacsának elnökc <i.s liigiiii niicrl ncm cszlelték. ho"v mi a kiilöiibséü az
eges.'séyiigyben do]s<7Ó iigyeleles és niiis:/if]<b;in clolgozók miinkiirendje közöll?
Mindcnkeppt ;njogscrtű. akar esxlcllók-c c/t a !<ü!önbáéyci. akur nem. a "l'. Kúria Alaptörvcny-
cllencs itélelel hozott. Ezzcl a l'elpcrcsck tiszlesseyes cljiiráshoz való jog;it scrlettc a T. Kúria
döiUése. , 17. Akiplörvcimmk XXVIII. cikk (1) bcke/ciése. ill. a 26. cikk (I) beke/. clése. A T.
Kuria ilclelcjüys/iibálydk'nt.'s. ir;ilclleiics c/. érl ellbLiadhiilalliin.
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