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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 82 . §-a az alábbi új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi (1)-(7) bekezdés számozása (2)-(8) bekezdésre módosul:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló-módosított- 1992. évi XXIII . törvény (a
továbbiakban : Ktv.) 15 . §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/(1) A közszolgálati jogviszony megszűnik ./

„f) a 65 . életév, az Állami Számvevőszéknél
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Bizottsági módosító javaslat

közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők esetében a 70 . életév betöltésével."

A törvényjavaslat 83. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

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

/(1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik./

„e) a [70.] 65. életév betöltésével."
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A törvényjavaslat 107. '-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

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

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 110. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) a) Az e törvény 82. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 .
évi XXIII. törvény 15 . §-a (1) bekezdése f) pontjának hatálybalépését megelőzően
az a köztisztviselő, valamint

b) az e törvény 83 . §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII . törvény 25 . §-a (1) bekezdése e) pontjának hatálybalépését
megelőzően az a közalkalmazott,

aki a 65 . életévét betöltötte vagy 2005 . július 1 jéig tölti be, annak jogviszonya 2005 .
július 1 -j én szűnik meg .

Indokolás

A köztisztviselői és a közalkalmazotti körben indokoltnak tartjuk a jelenlegi 70 éves
felső korhatár 65 évre történő csökkentését átmeneti rendelkezés beiktatásával .

Az Állami Számvevőszéknél, mint az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szervénél
foglalkoztatott szakemberek esetében különösen fontos a felgyülemlett szakmai
tapasztalat gyarapítása és átadása . Esetükben nem indokolt, hogy a 70 . életévüket még
be nem töltött nagy tudású és tapasztalatú szakemberek közszolgálati jogviszonya a 65 .
életév betöltésével megszűnjön és ezáltal szaktudásuknak egy jelentős része a pénzügyi
ellenőrzés számára elvesszen .
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