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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslathoz a
Házszabály 94 . §-ában, a 102 . §-a (1) bekezdésében, illetve a 121 . § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a 11700/119 ., 121 ., és a 122 . sz. módosító javaslatokhoz kapcsolódva az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő.

1. A törvényjavaslat 82. §-ának az alábbi új, (1)-(2) bekezdéssel történő kiegészítését javasoljuk (a
módosító javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(1) A köztisztviselők jogállásárólszóló - módosított -1992 évi XX111. törvény (a
továbbiakban : Ktv.) 15. ~ (1) bekezdésénekfipontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(1) A közszolgálati jogviszony megszűnik:/

„f)a 65. életév betöltésével"

(2) A Ktv. 15 . §-a a következő(2) bekezdéssel egészül ki,a jelenlegi (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre változik :

„(2) Az (1) bekezdés j) pontjában megállapítottkorhatár törvény eltérő rendelkezése
hiányában alkalmazandó .""

2. A törvényjavaslat 82. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

„(1) A [köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi =11. törvény (a
továbbiakban :] Ktv.[)] 23 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„23. § A köztisztviselőt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén - a 26. §
(2) bekezdésében és a 32 . §-ban foglaltak kivételével - iskolai végzettségének és a
közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni .""

Kapcsolódó módosító javaslat!



3. A törvényjavaslat 83 . § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXX111. törvény (a
továbbiakban: Kjt .) 25 . §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

/A közalkalmazotti jogviszony megszűnik :/

„e) a [70 .] 65. életév betöltésével ."

4. A törvényjavaslat 107. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk - figyelemmel a
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 11700/1756 . számon kiadott tájékoztatójában foglaltakra .

„(4) a) Az e törvény 82. §-ának [(1)-(3)j (3)-(5) bekezdésével megállapított, a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XX111. törvény 23 . §-a, 26. §-ának (2) bekezdése,
41 . §-ának (1) bekezdése, valamint

b) az e törvény 100. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény 112 . §-ának (6) bekezdése
2005 . február 1-jén lép hatályba ."

5. A törvényjavaslat 107. §-ának az alábbi új (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasoljuk :

„(6) a) Az e törvény 82 . &-ának(1)-(2) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992 . évi XX111. törvény 15 . & (1) bekezdésének f) pontig, 15 . & (2)
bekezdése, valamint

b)az e törvény 83 . $-ának (1) bekezdésével megállapított, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992 . évi XX1111 . törvény 25 . $ (1) bekezdéséneke)pontig 2005. július 1-jén
lép hatályba ."
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Indokolás

Indokoltnak tartjuk a köztisztviselőknél a jelenlegi 70 éves korhatár 65 évre történő

csökkentését, kivéve azokban az esetekben, amikor a külön törvényben szabályozott

jogviszonyra vonatkozó rendelkezések ettől eltérő korhatárt állapítanak meg (pl . az

alkotmánybírák e setében) . Közalkalmazottak esetében is inkább a 65 éves korhatár előírása

indokolt .

Indokoltnak tartjuk továbbá, hogy a rendelkezések - megfelelő felkészülési időt biztosítva - 2005.

július 01-jén lépjen hatályba.

Molnár Albert

	

i Molnár László
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