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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94.* (1) bekezdése és 102 .* (1) bekezdése alapján a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/5726. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatoka t
nyújtom be :

Megjegyzés: a javaslatok összefüggenek!

1 . A törvényjavaslat 31 . §—ához (Kjt. 85.§ (2) bekezdéséhez) :

31 . /A Kjt. 85 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„85. (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, a közoktatási, a fels őoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia álta l
fenntartott köztestületi költségvetési szervek, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi, a
testnevelési és sportintézmények, továbbá a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilye n
tevékenységet végző közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben határozza meg

a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhö z
kapcsolódó fizetési osztályokat, a munkakör betöltéséhez a 61 . (1) bekezdésében foglaltaka t
meghaladóan szükséges képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a 61 . § (1)
bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban el ő írt
szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét ,

b) azokat a munkaköröket, amelyek vonatkozásában — a munkáltatónak a munkakörre
vonatkozó egységes döntése alapján közalkalmazotti jogviszony helyett — munkaviszony
létesíthető ,
[bJJ azt a munkakört, vezet ő megbízást, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a

közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, illetve vezet ő beosztással történő megbízáshoz,
[e]d) a gyakornoki id ővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a

munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkaköröket ,
[d]e) a magasabb vezető, valamint a vezető kinevezés, illetve megbízás körét, tovább á

ezek e törvényben meghatározottakon túlmenő feltételeit,



[ejf) a határozott idejű vezető i megbízás körét és id ő tartamát,
[fjg) a magasabb vezető , illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezet ői

pótlékának mértékét,
[gJ/) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és

azok mértékét . "

2. A törvényjavaslat 41§ (2) bekezdéséhez

„41.§ (2) A Kjt. 21 . § (2) bekezdésének e törvény 3. §-ával történő módosítása nem
érinti a 2008 . július Hét megel őzően határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyról történő
megállapodást az annak módosítás nélküli lejárta időpontjáig,	 a Kjt . 85.§ (2) bekezdésének az
e törvény 31 .§-ával megállapított új b) pontja szerinti munkáltatói döntés nem érinti a törvény
hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyt annak módosítás nélküli lejárt a
időpontjáig .”

Indokolá s

Indokoltnak tartjuk, hogy kormányrendelettel meghatározott munkakörök esetében a
munkáltató dönthesse el, hogy a jövőben azokat közalkalmazotti- vagy munkaügyi jogviszon y
alapján tölti be. Ennek visszaható hatálya nincs, a munkáltatói döntést követően felmenő
rendszerben azokra kell alkalmazni, akik a törvény hatályba lépését követően töltik be a
munkakört . A módosító javaslat ennek megvalósítására irányul .

Budapest, 2008. május 19 .

Dr. Magyar Bálint
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