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Napirendi javaslat  

 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12699. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

Csizi Réka, a bizottság munkatársa  
Gódor Szilvia titkárnő 
 

Meghívott 
 
Hozzászóló 

 
Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek. Megállapítom, hogy 
helyettesítésekkel, miszerint Csenger-Zalán képviselő úr helyettesíti Csöbör Katalint, 
én helyettesítem Németh Zsolt elnök urat, a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen elküldött napirendi ponthoz 
kiegészítés van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. 
évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/12699. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény, illetve a 
külképviseletekről, a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi törvény módosításáról 
szóló T/12699. számú törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Az előterjesztő 
képviseletében tisztelettel köszöntöm Balogh Csaba közigazgatási államtitkár urat a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumból.  

A részletes vita 1. szakasza a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából áll. Magyarul 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek, illeszkedik-e a jogrendszerbe, a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek megfelel-e, és 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek.  

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Igen, 

megfelel. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Megfelel. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
vannak-e kérdések, észrevételek a szakasszal kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs hozzászólás, vélemény, akkor szavazunk arról, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Hét igen. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a 
bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslatot nem nyújtottak be, viszont a bizottság saját módosítási szándék 
megfogalmazását indította el, illetve én erre tennék is javaslatot kifejezetten 
nyelvhelyességi és kodifikációs jellegű pontosítások céljából, tehát alapvetően nem 
tartalmi, hanem technikai. A javaslatot szerintem kiosztottuk, mindenki megkapta. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólási szándék. (Jelzésre:) 
Demeter Márta képviselő asszony. 
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DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Akkor a részletes vitának 
ezen szakaszában szeretnék kettő mondatot mondani erről a törvényjavaslatról. 
Nyilvánvalóan a módosítás, ami előttünk fekszik, látszik, hogy teljesen technikai 
jellegű és helyesírási hibák javítása, meg ahogy említette elnök úr, kodifikáció. 
Nyilván ez egyébként elő is fordulhat, és nyilván jobb, ha nem történik ilyen, de 
alapvetően az a módosítás, ami előttünk fekszik, magához a törvényhez - júliusban 
lett elfogadva a külképviseletekről szóló törvény -, ennek a módosításával most 
ugyanaz a problémánk, ami az eredeti törvénnyel, hogy ez nem egy külszolgálati 
életpályáról szóló törvény. Azt gondolom, hogy egy ilyennek a megalkotása 
ténylegesen hasznos lenne. 

Itt most ennek a törvényjavaslatnak a fabrikálása történik csakúgy, mint ahogy 
a szakképesítésnek nem minősülő középiskolai végzettséggel is most már ügykezelői 
munkakört el lehet majd látni. Létrehozásra kerülnek mindenféle alapok, 
devizatámogatással kapcsolatban, óvodáztatás, iskoláztatás stb., melyeknek 
egyébként a fedezete nincs benne a 2017-es költségvetésben, tehát kérdés, hogy 
egyáltalán ezek hogyan kerülnek kifizetésre, illetve abszolút diszkriminál bizonyos 
személyeket, hiszen vezető konzuli munkakörbe jelölésnél sokkal inkább előnyben 
részesül majd az, aki a házastársát is magával viszi. Azt gondolom tehát, hogy ebben 
vannak elfogadhatatlan módosítások.  

A teljes egészével pedig az a probléma, hogy nem biztosít kiszámíthatóságot 
azok számára, akik egyébként Magyarországot képviselik külföldön. Azt gondolom, 
hogy nagyon fontos munkát látnak el, különösen az elmúlt pár évben nagyon fontos 
munkát és ilyenformán közvetítői szerepet látnak el mind a bilaterális, mind pedig a 
multilaterális kapcsolatokban, és kifejezetten ez volt az oka, hogy ezek a kritikák, 
amiket megfogalmaztunk, hogy korábban tartózkodtunk a törvénynél, így ennek a 
módosításánál is most tartózkodni fogunk; és szeretnénk arra kapacitálni a kormányt, 
hogy gondolkodjon egy olyan komplex, átfogó külképviseleti, külszolgálati 
életpályamodell megalkotásában, ami ténylegesen mind a kint dolgozó 
diplomatáknak, mind pedig a munkatársaiknak kiszámíthatóságot nyújt, és stabilan 
tudják végezni a munkájukat ennek segítségével. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem, van-e más 

észrevétel, hozzászólás. A képviselő asszony végül is az általános vitában 
elhangzottakat erősítette meg.  

Én azt gondolom - és ez nem frakciómegjegyzés, hanem -, miután elég régóta 
vagyok ennek a bizottságnak a tagja, azt tapasztaltam eddig, hogy maga ez a törvény 
lehet, hogy a képviselő asszony úgy gondolja, hogy sok minden más is kellett volna 
még ehhez a törvényhez, ez a törvény az első olyan törvény az elmúlt évtizedekben, 
amely egyáltalán rendezi, keretbe foglalja a külszolgálatot, illetve a 
Külügyminisztérium külügyi kérdéseit.  

Azt gondolom, hogy az eddig nem meglévő kerettörvényhez képest ez egy 
kifejezetten elfogadható és kifejezetten jó törvény a maga finomítása, illetve 
finomhangolásai ellenére, amelyet most meg kell ejtenünk a módosítással, illetve 
most ezzel a technikai módosítással. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy észrevétel, kérdés van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem az előterjesztőt, hogy esetleg az 
elhangzottakról mondana-e néhány gondolatot.  

 
DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Először a bizottsági módosító javaslatoknál 



7 

szeretném megjegyezni, hogy azokkal természetesen az előterjesztő egyetért. A 
bizottsági módosítókat a Külügyminisztérium, a KKM elfogadja. 

Ami a képviselő asszony kritikai megjegyzéseit illeti, szeretném fölhívni a 
figyelmet ugyanarra, mint elnök úr, hogy a magyar diplomácia hosszú történetében 
1946 után ez az első olyan jogszabály, amely a diplomáciai szolgálattal foglalkozik, és 
a célja éppen annak a kiszámíthatóságnak a megteremtése, amit a képviselő asszony 
is egyébként természetesen nagyon helyesen kér a kint dolgozó kollégák számára. 

A kiszámíthatóság a törvényben rugalmassággal párosul. A kiszámíthatósági 
elemet az tartalmazza, hogy azok a munkakörök pontosan rögzítésre kerülnek, amit a 
külszolgálaton el tudnak látni a kollégák. Ezekhez a munkakörökhöz konkrét szorzók 
és összegek tartoznak, tehát nincs diszkrecionális jogköre a kihelyező szervnek és a 
kihelyező vezetőnek, hogy nagykövet és nagykövet, konzul és konzul, tanácsos és 
tanácsos között különbséget tegyen. 

A különbséget az adja, hogy mely külképviseleten végez tevékenységet, és ez a 
külképviselet hogyan illeszkedik a magyar külpolitikai rendszerhez. Tehát azt 
gondolom, hogy mindenki számára, aki diplomáciai pályára adja a fejét, ennek a 
törvénynek és a később, mostanában megalkotásra kerülő végrehajtási rendeleteknek 
az alapján hosszú évekre jól kiszámítható életpályamodellt nyújt, és pontosan tudja, 
hogy a karrierje során, ahogy lép attaséból titkári vagy tanácsosi fokozatokba, akkor 
milyen jövedelmekre, milyen lehetőségekre számíthat, és azt is láthatja, hogy ha 
vezető beosztásba kerül, akkor milyen lehetőségei vannak. 

A törvénynek új eleme, hogy jól definiálja, hogy a külképviseleteken milyen 
vezetői beosztások vannak. Eddig ez sem volt világos. Kiemel olyan csoportokat, akik 
nagyon hátrányos helyzetűek voltak, például a nagykövet helyettesítését ellátó 
elsőbeosztott, akit a korábbi rendszer szerint a diplomáciai rangja és nem a 
munkaköre szerint illette meg az illetmény, miközben a felelőssége mondjuk egy fiatal 
pályakezdő elsőbeosztottnak a nagykövetéhez volt mérhető, és a fizetése jelentősen 
eltért tőle, a törvény ezt is orvosolja; úgy gondolom, hogy jelentős előrelépés a 
kiszámíthatóság irányába. 

A rugalmasságát a törvénynek pedig azok a garanciális elemek tartalmazzák, 
amelyek kötelezik a mindenkori kormányzatot arra, hogy a mindenkori éves 
költségvetés elfogadása után vizsgálják fölül azokat a mérőszámokat, amelyek az 
ENSZ-szorzó alapján a külképviseletek, állomáshelyek szerint módosítja a 
jövedelmeket, és vizsgálja felül azokat a kategóriákat is, melyekbe a külképviseleteket 
besoroljuk. 

Én tehát úgy gondolom, hogy egy olyan rendszert sikerült most kialakítani - 
természetesen a puding próbája az evés, tehát a gyakorlatban nyilvánvalóan lehetnek 
még olyan elemek, melyekkel ezt a rendszert lehet majd finomítani. Itt nagyon szépen 
szeretném megkérni a tisztelt bizottság és a törvényhozás valamennyi tagjának a 
segítő közreműködését, hogy ha a tapasztalatokat összegezzük, ahol van lehetőség, azt 
finomítani tudjuk, de szeretnénk ezt az elemet folytatni, hogy évről évre 
fölülvizsgáljuk ezeket a rendszereket, a különböző jövedelmeket, hogy tényleg egy 
decens, megfelelő életkörülményeket és kiszámítható pályát tudjunk a kollégáinknak, 
akik nehéz terepen és nehéz munkát végeznek, biztosítani. 

Nagyon fontos elem és a kiszámíthatóság irányába tett lépés az is, hogy a 
külképviseletek besorolása tekintetében a munkavégzés helye szerint egy nagyon 
széles, viszonylag széles differenciálási lehetőségre ad lehetőséget maga a jogszabály, 
ami azt jelenti, hogy favorizálni tudjuk azokat a külképviseleteinket, ahol a 
munkavégzés körülményei nehezebbek, a feladatok összetettebbek, és ahova 
nehezebb megfelelő képzettségű munkatársat szerezni ilyen körülmények között. 
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Még egyetlenegy elemet szeretnék megemlíteni, amit a képviselő asszony 
jelzett. A költségvetési fedezet a 2017-es költségvetésben ennek a javadalmazási 
rendszernek a jövő év augusztus 1-jei bevezetésére rendelkezésre áll. A KKM a 
költségvetését ennek megfelelően tervezte. 

Egyszerűen azért kell most a deviza-illetményalapokkal kapcsolatos 
törvénymódosítással visszajönnünk a tisztelt Ház elé, mert a jelen törvény és a 2017-
es költségvetési törvény elfogadása és szavazása időbeliségében úgy követte egymást, 
hogy a ’17-es költségvetési törvényben a külszolgálati törvény végszavazásának 
hiányában nem tudtuk betenni azt a 3 számot, ami a jövő évi javadalmazási számokat 
illeti, de innentől kezdve minden egyes évben az adott költségvetési törvényben 
fognak ezek megjelenni. 

De még egyszer mondom, a költségvetésünket ezeknek a számoknak az 
ismeretében és a számított költségigények figyelembevételével terveztük. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

hogy a módosító javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs más észrevétel.  

Az önök előtt fekvő módosító javaslatokról kell döntenünk, tehát kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság támogatta. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
ért egyet azzal, hogy lezárjuk a vitát. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
Köszönöm szépen.  

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról azzal, 
hogy a döntés felhatalmazás az ülést vezető elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Tehát kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja ezt. (Szavazás.) 
Hét igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő 
tartózkodással a bizottság támogatta. 

Bizottsági kisebbségi előadót nem kötelező állítanunk. Amennyiben van 
hozzászólási szándék a plenárison, bármely képviselőtársam a titkárságon jelezze és a 
frakcióknál is, úgy lesz lehetőség. Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárom. Nagyon 
szépen köszönöm államtitkár úrnak, hogy velünk volt és segítette a munkánkat.  

Egyebek  

Engedjék meg képviselőtársaim, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot, hogy 
a következő tervezett bizottsági ülésünk 21-e, hétfő, kulturális diplomácia témában, 
várhatóan 10 óra környékére gondolunk, de elnök úr majd pontosítja az időpontot. 
December 5-én érdekes módon a romániai választásokról fogjuk meghallgatni az 
elemzőket, ami tulajdonképpen felkészülés a december 11-ei romániai választásokra, 
akkor is tartanánk egy bizottsági ülést.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az egyebek között van-e még esetleg 
észrevétel, kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.)  
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, köszönöm szépen a jelenlétet. Ezzel a mai bizottsági 
ülésünket, ami kicsit hosszabban tartott a tervezettnél, lezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta 
 
 


