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Az Országgyű lés

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Dr, Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke

Helyben

i`dinahs 'itt 1142_cI4'5
Érkeze l : 2008 MÁJ 2 6.

Bizottsági módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a. Iiázszabáiy 94 . §. (1) és (3) bekezdése, valamint
102. §. (I) bekezdése alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról szőlő T15726. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti aló:

A törvényjavaslat 31 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3 Y - §

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

„85. § (I) FelhataInEaaást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza me g
a) a KQMT-baxt történt egyeztetést követően a reprezentativitás feltételei igazolásának

rendjét,
b) a közalkalmazotti pályázatnak, illetve álláshirdetésnek a Kormányzati Személyúgyí

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ intemetes oldalán való közzétételére vonatkozó
részletes szabályokat,

e) az Európai Unió magyar soros elnökségében közvetlenül részt vevő kőzalkalmazottak
kiválasztására, valamint többletmunkájukhoz és képzési többletterhükhöz kapcsolódó anyagi
elismerésük feltételeire, módjára és mértékére vonatkozó szabályokat, továbbá a képzésükre és a
képzéssel kapcsolatos kiitelezettségukre vonatkozó eltérő szabályokat.

(2) Feíhata.ImAZ.¢at kap a Kormány, hogy az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, a közoktatási, a felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia
által fenntartott köztestiileti 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 ilyen tevékenységet végz ő közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben
határozza meg
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a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a rnunkakórhöz kapcsolódó fizetési
osztályokat, a munkakár betöltéséhez a 61 . § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges
képesítési és más többletkővetelményeket, továbbá a 61. § (I) bekezdés gj és i) pontjával
össze uggésbea a munkakár betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek
elismert vizsgát igazoló oklevelek körét ,

b) azt a munkakört, vezető megbízást, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, illetve vezető beosztással történő megbízáshoz,

c) a gyakornoki idővel, valamint a munkaerö-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató
alaptevékenységébe tartozó munkaköröket,

d) a magasabb vezető, valamint a vezető kinevezés, illetve megbízás körét, továbbá ezek e
törvényben taeghatározzottakoxz túlmenő feltételeit,

e) a határozott idejű vezetői megbízás körét és idötartamát,
j} a magasabb vezető, illetve vezető megbfeassal rendelkező köralkalmazott vezetői

pótlékának mértékét,
g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetend ő illetménypótlékokat és azok

mértékét _

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezelésben foglaltakon túlmen ően –
rendeletben határozza meg

a) az egészségügyi intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilye n
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében

aa) a közalkalmazotti jogviszony .létesítésénél a tizennyolcadik életév betöltésének feltétel e
alóli mentesítést,

ab) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó tőbbletkövetelrnényeket és az
eljárás részletes szabályait ,

ae) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
ad) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 211A . § (1)

bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani,
ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kinevezéshez szükséges iskola i

végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű -- azon iskolai végzettséget,
szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalrnaEott által korábban ellátott, a 22 . §
(3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani ,

af} a gyakornoki idő kikötése alfiI mentes munkaköröket,
alj a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát,
ah) az Z. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörház kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,

alj munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

aj) a pbtszabadságra njogosító oktatói, nevelői munkaköröket ,
ak) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség ,

illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg;

b) a szociális, valamint a gyerrnekjálétii és gyermekvédelmi intézményeknél foglalkoztatott ,
illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében
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be) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázat i
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó tőbbletkőveteIményeket és az
eljárás részletes szabályait,

bb) az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzése alóli felmentés és végleges mentesítés szabályait ,

be) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,

ódj munkakörcinként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

be) pátszabadságra jogosító oktatói, nevelő i munkaköröket,
bj) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség ,

illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg;

a) a közoktatási intvczmónyeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében

ca) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkővetehnényeket és az
eljárás részletes szabátyrci,#,

eb) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
cc) munkakörönként azt .a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A. (1)

bekezdés szerinti próbaidő t nem lehet megállapítani,
ed) a gyakornoki követelmények elveit, a szakmai segítő részletes kötelezettségeit, a

gyakornoki szabályzat kiadásával kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint a gyakornok kötelez ő
órájával kapcsolatos rendelkezéseket ,

ce) a külön törvényben szabályozott teljesítményértékelés minősítési eredménnyel való
egyenértékEf sége feltételeit ,

cf) pótszabadságra jogosító oktatói, nevelői munkaköreiket,
cg) a további szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosításának a kötelező óraszámra eső

mértékét,

ch) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzáju k
kapcsolódó címpótlékot ,

af) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg ;

d) a felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző, kőzalkalxnazattak tekintetében.

de) a magyar állampolgárság feltételét a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez,
db) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,
dc) a vezető állású munkavállalóval betöltend ő vezetői munkaköröket,
dd) az I. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakőrőkben
foglalkoztatott közalkalmazott minösitésénél kizárt szempontokat,

de) a külön törvényben szabályozott teljesitményértékelés minősitési eredménnyel való
egyenértékűsége feltételeit,

df) az illctmCnynővekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,

dg) a tudományos kutatói munkakörbe történő besorolás feltételeit;
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e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési
intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végz ő
közalkalmazottak tekintetében

ea) azt a magasabb vezető beosztást, illetve munkakőrt, amelynek a betöltéséhez a magyar
nyelvtudás előírható ,

eb) a vezető állásü munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
ec) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzáju k

kapcsolódó címpótlékot,
ad) az L számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott kcizalkaltnaEott minősítésénél kizárt szervapontokat ,

ee) a teljes munkaidőbő l kötelezően a munkahelyen töltend ő idő tartamát, továbbá az ezen
idő tartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

ef) a pótszabadságra jogosító tudományos munkaköröket ;

j) a művészeti, a közművelődési és a kőzgyűjteményi intézményeknél foglalkoztatott, illetve
más költségvetési szerczxél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében

fa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,
fb) a pályásat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázat i

eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és a z
eljárás részletes szabályait,

fa) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
fd) a gyakornoki idő kikőtése alól mentes munkaköröket,
fa) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát,
ff) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó

cinlpótlékat,
fg) munka kkőrönkettt a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá

az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait ,
fh) az I. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltér ő szempontokat, illetve az egyes nxunkakörökbe n
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,

fa) a pótszabadságra jogosító tudományos munkaköröket ;

g) a testnevelési és sportintézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervné l
ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében munkakörönként a napi munkaidöböl a
kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egye s
sajátos szabályait.

(4) Felhatalmazást kap az agrár-vidékfejlesztésért, a gazdaságpolitikáért, a honvédelemért, a
rendészetért, a környezetvédelemért, a vizügyért, a természetvédelemért, az oktatásért, a kultúráért ,
a katasztrófák elleni védekezést, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért,
a szociál- és családpolitikáért, az államháztartásért, a nemzetbiztonságért felelős miniszter, valamint
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem
tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve kőzalkalmazottak tekintetében rendeletben
határozza meg
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a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési
osztályokat, a munkakör betöltésihez a 61 . § (I) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges
képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a 61_ § (1) bekezdés g) és i) pontjával
összefüggésben a munkakór betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek
elismert vizsgát igazoló oklevelek körét,

b) azt a munkakiírt, vezető megbízást, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, illetve vezető beosztással történő megbizáshoz,

c) a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató
alaptevékenységébe tartozó munkaköröket,

d) a foglalkoztatáspolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a
magasabb vezető, valamiit a vezető kinevezős, illetve megbízás körét, továbbá ezek e törvényben
meghatározottakon túlmenő feltételeit,

e) a határozott idejű vezetői megbízás körét és időtartamát,
„f) a magasabb vezető , illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői

pótlékának mértékét,
g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetend ő illetménypótlékokat és azok

mértékét.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a

tizennyolcadik életév betöltésének feltétele alóli mentesítést,
b) a honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a

nemzetbiztonságért felelős miniszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony Iétesítésének feltételeként
magyar állampolgárság feltételét ,

c) a honvédelemért, a rendészetért, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony Iétesítésének feltételeként a magyar nyelvtudás
feltételét,

d) a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szaklcépzéscsxt, a szociál- és
családpolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter, hogy a pályázat hivatalos lapba n
vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban részt vevők körét, a pályázatok
elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és az eljárás részletes szabályait,

e) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezető i
munkaköröket ,

j) a honvédelemért, valamint a rcncic szetért, továbbá a foglalkoztatáspolitikáért, a
felnőttképzésért és a szakképzésért, a szociái- és családpolitikáért felelős miniszter, hogy
munkskörönkent azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A . § (1) bekezdés
szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani,

g) a Bonvédelemért, a nemzetbiztonságért, a katasztrófák elleni védekezésért, a
foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért, a sznciál- és családpolitikáért felelős
miniszter, hogy a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket ,

ál) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a gyakornoki követelmények ágazati szakmai
tartalmát,

i) a honvédelemért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért; a szociál-
és családpolitikáért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint az államháztartásért
felelős miniszter, hogy azokat a munkaköröket, illetve munkakórónként — a kinevezéshez szüksége s
iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenérték ű -- azon iskolai
végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által korábban
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ellátott, a 22, § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejbbc be kel l
számítani,

j) a honvédelemért, ga7daságpolitikáért, a közlekedésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a
felnőttképzésért és a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, valamint a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy az I . .számú mellékletben szereplő minősitési
szempontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat,
illetve az egyes munkaköreikben foglalkoztatott közalkalmazott rninSsitésénél kizárt szempontokat ,

k) a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a
a feInS~pzésért és a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felel ős miniszter, hogy
munkakörönként a napi munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá az ezen
időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait ,

Z) a rendészetért felelős miniszter, hogy a póts7abaclságra jogosító oktatói, nevelői
munkaköröket ,

m) az agrár-vidékfejlesztésért, a környezetvfxicicmért, a foglalkoztatáspolitikáért, a
felnőttképzésért és szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felel ős miniszter, valamint a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy munkakörönként, illetve vezet ői megbízásonként
az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség, illetv e
szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,

n) az agrár-vidékfejlesztésért, a honvédeleméit, a rendészetért, a katasztrófák elleni
védekezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és szakképzésért, a szociál- és
családpolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter, hogy az ágazatban
adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

a) a honvédelemvert, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
nemzetbiztonságért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak jutalmazására vonatkozó, e
törvényben foglaltakon tálmenő szabályokat ,

p) a rendészetért, a gazdaságpolitikáért, a közlekedésért, a közgyűjteményekért, valamint a
környezetvédeleméit, a vízügyért, a természetvédelemért felelős miniszter, hogy a formaruha-
juttatást,

q) a honvédelemért, a rendészetőrt, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
nemzetbiztonságért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik
tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit,
valamint az üdültetés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokr a
vonatkozó részletes szabályokat, a közatico .lmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,

r) honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
nernaetbxztonságért felelős mIIUSt.tCt, hogy a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi
kiküldetést teljesítő kőzAlkAln .azottak pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat
az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók),
illetve kiizalkalzxaazottak tekintetében rendeletben határozza meg .

(6) Amennyiben a munkáltató több, a (2)–(5) bekezdés hatálya alá tartozó intézmény
alaptevékenységébe tartozó tevékenységet is ellát, az egyes tevékenységek körébe tartoz ó
munkakört ellátó közalkalmazottra a tevékenységre vonatkozó végrehajtási rendelet szabályait kel l
alkalmazni .

(7) Felhatalmazást kap a honvédelemért felel ős miniszter, hogy:
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a) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó, egészségügyi, felsőoktatási, oktatási ,
kutatási, valamint közmúvetgdési intézmények, illetve a más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg:

aa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a magyar állampolg€trsá g
feltételét,

ab) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a magyar nyelvtudás feltételét ,
ac) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A . § (1 )

bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani,
ad) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket ,
ae) azokat a snunkakiiröket, illetve munkakörönként — a kinevezéshez szükséges iskolai

végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékéi — azon iskolai végzettséget ,
szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a kőzalkalmazott által korábban ellátott, a 22 . §
(3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani,

afJ a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát,
ag) az I . szármű mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakőrvkben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,

ah) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzáju k
kapcsolódó eímpótlékot ,

ui) a közalkalmazottak jutalmazására vonatkozó, e törvényben foglaltakon túlmenő
szabályokat ,

ujj a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések,
kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális é s
kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a
közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,

ak) a kű lföldón tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítő közalkalmazottak
pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat ;

b) az ágazati ix ranyítftsa, illetve felügyelete alá tartozó egószségügyi intézmények, illetve a más
költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző kiizalkalrnazottak tekintetében rendeletben
határozza meg:

ha) a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a tizennyolcadik életév betöltésének feltétel e
alóli mentesítést,

bb) munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a zxaunkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait ,

he) a pótszabadságra jogosító oktatói, nevelő i munkakérőket ;

c) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó felsőoktatási, valamint a más
költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében rendeletbe n
határorca meg:

ca) a vezető állású xxtunkavállalóval betöltendő vezetői munkakérőket,
eb) a tudományos kutatói munkakörbe történő besorolás feltételeit;

d) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó kőzmüvelődési, közgyűjteményi
intézmények, illetve a más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző kőzalkalrnazottak
tekintetében rendeletben határozza meg:

da) a pótszabadságra jogosító tudományos munkaköröket,
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db) a formarulzayuttatást ,
de) mzmkaközöxtként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá

az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait .

(8) Felhatalmazást kap a bűntetés-végrehajtásért és a rendészetért felelős miniszter, hogy :

a) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi, felsőoktatási, oktatási,
illetve a más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében
rendeletben határozza meg:

aa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a magyar állampolgársá g
feltételét,

ab) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételckc snt a magyar nyelvtudás feltételét,
ac) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A . § (1)

bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani ,
adj a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket ,
ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kinevezéshez szükséges iskolai

végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenérték ű – azon iskolai végzettséget,
szakképesitóst, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a 22 . §
(3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani ,

aj) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát ,
ag) az I. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó

munkakörhiu kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat ,

ah) az ágazatban a darnányozlaató címeket, az adományozás feltételeit és a hozzáju k
kapcsolódó cimpótlékot,

ad) a kőzalkalmazottak jutalmazására vonatkozó, e törvényben foglaltakon tühnen ö
szabályokat,

aj) a közalkalmazottak és közeli hoszátartozóik tekintetében a juttatások, kű ltségtórí€ések,
kedveztnényck, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális és
kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó rPzletes szabályokat, a
közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,

ak) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesít ő kózalkalmazottak
pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat ;

b) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények, illetve a más
költségvetési szexvxtél ilyen tevékenységet végső közalkalmazottak tekintetében rendeletben
határozza meg :

ba) munkaicörőnként a napi txtunkaidöböl kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
bb) az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait ,
be) a pótszabadsága jogosító oktatói, neveled munkaköröket . (" 1

(9) Eltérő rendelkezés hiányában. ahova zabált'

	

a) munkaviszonyravonatko_szabálvtemlít, azonközalkalmazotti iot*viszon	 vonatkozó
szabályt :

b} munkaviszonyt említ . azon közalkalmazotti ingviszonyt;
c} munkavállalót említ. azon kőzalkalmaz.ettat:
d)munkaszerződést említ, azon kinevezést,

$
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e) rendes fel-mondást említ . azon felmentést;
,?	 rnunkavéezésalólf felmentést említ azon munkavégzés eléli rneutasítást :

g_1 üzemi taztácsat. illetve üzemi megbízottat említ, azon közalkalmazotti tanácsot, illetv e
közalkalmazotti kénviselőt:

hlmunkabért említ, azon illetménvt, illetménypótiékat.	 illetménykiegészítést, egyhavi
kűliiniuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat :,

il_személyít alapbért említ, azon illetrnényt
ilbémótlékotemlít,azon illetménvnótlékot

is érteni kelI ."

Indoklás

A módosítás ugyanazt kívánja elérni, amit a T/5726/20 módosító javaslat, jelesül a Kjt . értelmező
rendelkezéseket tartalmazó 85 . § (7) bekezdésének – (9) bekezdésként történö – megtartását, csak a
jogalkalmazás számára egyértelműbb módon, a 85 . § teljes szövegének megállapításával .

Budapest, 2008. május 26.
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