
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

o ggya s tiwaeata

~rnmányszám,

	

111-1-00
l~

~ I .

~-rkezett. 2004 DEC 0 7.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/11700/119 . számú módosító javaslathoz

kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 82. §-a a következő új (1)-(3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a
jelenlegi (1)-(7) bekezdések számozása (4)-(10)-re módosul :

-(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XX111 . törvény (a továbbiakban :
Ktv.) 11/A. ~-ának (5) bekezdésének második mondata a következők szerint módosul :

(5) A kinevezés a Kormány,a_miniszterelnök, a miniszter, a pohármester, a
képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére
szól .

(2) A Ktv. 1 UA. ~-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul, illetve a
következő(9)-(11)bekezdéssel egészül ki :

(8) Ha a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonya a
Kormán a miniszterelnök a miniszter a ol - ármester a ké viselő-testület és

Kapcsolódó módosító javaslat!

bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának megszűnése következtében
szűnik meg, végkielégítés címén kéthavi illetményére jogosult, feltéve, hogy a
politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig
folyamatosan fennállt .

(9) A végkielégítés megfizetésére a jogviszony megszűnését követő 31 . napon kell
intézkedni .
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10 Amenn iben a olitikai főtanácsadó olitikai tanácsadó közszol álati
jogviszonyának a (8) bekezdésben szabályozott módon történő megszűnését követő
30 na on belül újabb olitikai főtanácsadói olitikai tanácsadói munkakörre ka
kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (8) bekezdés szerinti végkielégítés
szempontjából fogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni .

(11) Amennyiben a olitikai főtanácsadó politikai tanácsadó közszolgálati
jogviszonyának a (8) bekezdésben szabályozott módon történő megszűnését követő
30 napon belül újabb közszolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak
kell tekinteni ."

(3) A Ktv . 19. ~-ónak (5) bekezdése a következőúic) ponttal egészül ki, egyben a
jelenlegi c) pontjelölése d) pontra változik :

[A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempon fából közszolgálati jogviszonyban
töltött időnek minősül . . . J

„c) a 11/A . ~ (11) bekezdése szerint folyamatosnak tekintendő közszolgálati
jogviszony esetében'apolitikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyban,"

[ . . . eltöltött idő is.]

A törvényjavaslat 107. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

-(6) Az e törvény 82. §-ának(1)-(3) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992 . évi XX111. törvény 11 . ~-a (5) bekezdésének második
mondata, (8)-(11)bekezdésének, 19 . ~-a (5) bekezdése c) pontfának rendelkezései
az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lépnek hatályba .

A törvényjavaslat 110 . §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a
jelenlegi (6)-(18) bekezdés számozása (8)-(20)-ra módosul :

(6) Az e törvény 82 . ~-óval megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 .
évi XX111. törvény 11/A . ~-a (5) bekezdésének második mondatában és (9)
bekezdésében fo lalt rendelkezéseket azon olitikai főtanácsadókra olitikai
tanácsadókra is alkalmazni kell, akiknek politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói
jogviszonyuk e törvény kihirdetésekor fennáll .

(7) Az e törvénnyel megállapított, a (6) bekezdésben nem említett rendelkezéseit
azokra a politikai főtanácsadókra, politikai tanácsadókra is alkalmazni kell, akik e
törvény hatályba lépését megelőzően, jogviszonyuknak a Ktv. 1VA. ~ (8)
bekezdése alapión történő megszűnését követő 30 napon belül újabb politikai
főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyt létesítettek és végkielégítésben nem
részesültek, amennyiben politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyuk e
törvény kihirdetésekor fennáll .



3

INDOKOLÁS

A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonya a hatályos szabályozás szerint a
Kormány, a miniszterelnök, a miniszter, a polgármester, a képviselő-testület és bizottsága
megbízatásának lejártával megszűnik . A megbízás lejárta azonban nem minden esetben
jelenti a Kormány, a miniszterelnök, a miniszter, a polgármester, a képviselő-testület és
bizottsága feladatellátásának megszűnését, egyes esetekben - korlátozott jogkörben -
bizonyos ideig továbbra is betöltik feladatkörüket . Így az Alkotmány 398 . §-a szerint a
Kormány megbízatásának megszűnését követően az új Kormány megalakulásáig
hivatalban marad, a Kormány tagjainak és az államtitkárok jogállásáról szóló 1997 . évi
LXXIX . törvény 16 . § (1) bekezdése szerint a miniszter az új miniszter kinevezéséig
gyakorolja hatáskörét .

Mivel ezek a személyek, illetve testületek az átmeneti időszakban is eredeti feladatkörüket
látják el, nem indokolt, hogy a munkájukat segítő politikai főtanácsadók és politikai
tanácsadók jogviszonya ne annak időtartamához igazodjon . A javaslat megteremti annak a
lehetőségét, hogy a személyhez vagy testülethez kapcsolódó politikai főtanácsadók és
politikai tanácsadók jogviszonya a feladat ellátásának tényleges megszűnésével egyidőben
szűnjön meg .

A javaslat számol azzal a lehetőséggel is, hogy a politikai főtanácsadót, politikai tanácsadót
jogviszonyának a kinevezésében megjelölt határozott idő lejártával történő megszűnését
követő rövid időn belül ismét kinevezik . Az országgyűlési választások időszakán belüli
kormányváltás vagy a miniszter felmentése megszünteti a megbízatásukhoz, illetve
feladatellátásukhoz kötődő jogviszonyokat, azonban az új Kormány vagy az új miniszter
akként is dönthet, hogy ugyanazt a munkatársat kívánja alkalmazni . Ez esetben a politikai
főtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonya megszűnik, majd rövid időn belül, akár a
következő nappal - politikai vagy köztisztviselői jogviszony formájában - ismét létrejön, a
gyakorlatban a jogviszony folyamatos jelleget ölt . Erre tekintettel a javaslat a politikai
főtanácsadók, politikai tanácsadók tekintetében kimondja, hogy a meghatározott időn belül
ismételten foglalkoztatottak jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni .

A folyamatosnak tekintett jogviszony kapcsán a javaslat szabályozza végkielégítés címén
járó összegre való jogosultságot is . Amennyiben ugyanis a politikai főtanácsadó, politikai
tanácsadó ismételten politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyt létesít,
indokolt, hogy a végkielégítésre való jogosultságot csak e folyamatosnak tekintett
jogviszony lejártával szerezze meg. A javaslat a végkielégítés megfizetését a jogviszony
megszűnését követő 31 . napra teszi, ezzel időt biztosít a szükséges munkáltatói
intézkedések előkészítésére .

A javaslat egyes politikai főtanácsadók, politikai tanácsadók tekintetében visszamenőleges
hatályú rendelkezéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy a megelőző és az ismételten
létrejött politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszony időtartama a végkielégítésre
való jogosultság szempontjából egybeszámításra kerülhessen, a politikai főtanácsadó,
politikai tanácsadó jogviszonyának megszakadásával hátrányba ne kerüljön, a jogviszony
folyamat jellege ebben a formában is érvényesülhessen .s
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