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Módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a közszférában foglalkoztatottak
jogviszonyáról szóló törvények módosításáról" szóló T/366 . számú törvényjavaslathoz
a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3. §-a az alábbiak szerint módosul :

„3 .§

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi

XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 56. § (1) bekezdés felvezető szövege, valamint a) és c)

pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya - az (3) és (5) bekezdésben foglalt

korlátozás figyelembevételével - felmentéssel akkor szüntethető meg, ha

a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, [az

országos parancsnok] vagy - a Kormány által meghatározott létszámhatárig - az

önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a fegyveres szervnél létszámcsökkentést kell

végrehajtani, és emiatt további szolgálatára nincs lehetőség ;"

„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot[;] és az eredeti beosztásában szolgálati

érdekből tovább nem foglalkoztatható, a számára felajánlott legalább azonos szintű beosztást

pedig nem fogadta el ;"

(2) A Hszt. 56 . § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :



(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„c) a vezetői kinevezés visszavonását követően a 245/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás

nem biztosítható[.],~ ha az ott meghatározott feltételeknek megfelelő beosztást nem

fogadta el."

(3) A Hszt. 56 . § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy

fizikai ok következménye, a hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha

a) állapotának megfelelő betöltetlen beosztás a fegyveres szervnél nincs,

b) [a felajánlott másik, állapotának megfelelő beosztást a hivatásos állomány tagja

visszautasítja,] vagy ha az ilyen beosztásba történő kinevezéséhez nem járult hozzá, [vagy]

c) illetőleg rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett ."

(4) A Hszt . 63 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A felmentés [A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli

mentesítés] idejére járó illetményt, illetőleg a [átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben

jogosult, részére a] végkielégítést a munkavégzési kötelezettséggel járó utolsó szolgálati

napon[felmentési idő utolsó napján] kell kifizetni."

[(5) A Hszt. 63. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje

alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása

alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló elöljárónak haladéktalanul

köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául

szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján

végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni ."]

[(6)] L)A Hszt. 245/H . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §

a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(2) E szervek országos parancsnokai államtitkári, helyetteseik helyettes államtitkári

illetményre és juttatásra jogosultak . [és helyettesei illetményét a munkáltatói jogkört



gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselői illetményalap

huszonötszörösét nem haladhatja meg .]

(3) E szervek területi szerveinek vezetője - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem

rendelkezik - főosztályvezetői, a szervezeti egységek vezetője főosztályvezető-helyettesi vagy

osztályvezetői, a helyi szervek vezetője főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi vagy

osztályvezetői, a szervezeti egységek vezetője osztályvezetői beosztási illetményre jogosult ."

Indokolás

A kormány által beterjesztett törvényjavaslat alapján csorbulnak a hivatásos dolgozók érdekei,
a dolgozók hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ezért szükséges a jelenleg hatályos törvényi
rendelkezések megtartása .

Módosító javaslatunk elfogadása esetén a hatályos törvényhez képest nem változna a
szabályozás, a munkavállalókat nem érnék azok a hátrányok, amelyek a kormány által
beterjesztett törvénytervezet szövegéből kiderülnek .

A munkavállalók érdekében kérjük módosító javaslatunk elfogadását!

Budapest, 2006 . július 3 .

Dr . Kontrát Károly
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