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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 82 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A Ktv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(2) A köztisztviselő I. besorolási osztályba [sorolása] csak akkor [kötelező]
sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget
szerzett ."

A törvényjavaslat 107. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(4) [a)] Az e törvény 82. §-ának (1)-[(3)] (2) bekezdésével megállapított, a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény 23 . §-a[,] és 26. §-
ának (2) bekezdése[, 41. §-ának (1) bekezdése] 2005 . február 1-jén lép
hatályba .

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 .]

A törvényjavaslat 109. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) 2005 . [február] január 1-jén hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992 . évi XXIII . törvény (a továbbiakban : Ktv.) 41 . §-ának (10) bekezdése és
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azt megállapító 2003. évi XLV . törvény 20. §-ának (1) bekezdése, a Ktv . 80. § (1)
bekezdésének j) pontja, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi
XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001 . évi XXXVI .
törvény 106 . §-ának (2) bekezdése ."

A törvényjavaslat 110. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) E törvény hatályba lépése nem érinti [az ezt megelőző] a 2004. évre
vonatkozó szabadságolási tervben a rekreációs szabadsággal kapcsolatban megtett
munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy e törvény hatályba lépését követően
rekreációs szabadság kiadására nem kerülhet sor . A rekreációs szabadságról szóló
136/2003.(IX. 4 .) Korm. rendelet alapján a 2005 . évre vonatkozóan elkészített
ütemezési terv, illetve meghozott munkáltatói döntések nem hajthatók végre.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a munkáltatónak nincs mérlegelési jogköre a
besorolásnál . Ha a köztisztviselő nem szakirányú felsőfokú végzettséget szerzett, nem
sorolhatja az I. besorolási osztályba a köztisztviselőt . Amennyiben a köztisztviselő
szakirányú felsőfokú végzettséget szerzett, az I . besorolási osztályba való sorolása
kötelező .

A rekreációs szabadság jogintézményének megszüntetésével kapcsolatban már
meghozott munkáltatói intézkedések egyértelmű végrehajthatósága érdekében indokolt
a 2005. január 1-jei hatályba lépés, illetve a javasolt szöveg kiegészítése .

A Magyar Honvédségnél a nyelvpótlék alanyi jogúságának visszaállításával a hatályba
léptető rendelkezést is módosítani szükséges .
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