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Az Országgyűlés

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés elnöke

Helyben
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Bizottsá!i módosító javasla t

Tisztelt Elnök Asszony !

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94. y. (1) és (3) bekezdése, valamint
102. § . (1 } bekezdése alapján s kőzalkalmazottsk jogállásáról szóló 1992. évi =M törvény
módosításáról szóló TI5726. szánsír törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 30. §-ában a Kjt. 83lA. (I) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében — az önkormányzat i
törvény estérő rendelkezése hiányában — a kinevezés és felmentés, amagasabb vezetői és vezető i
nnezbliás és annak visszavonása.a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és
az állásból való felfiiggesztés a képvisel ő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja .”

2. A törvényjavaslat 12. §-óban a Kjt . 43/D. § (X} bekezdése a következőképpen módosul :

„43/D. § (1) A 42-43. §-ban foglaltakon túlmenően a Magyar Tudományos Akadémia által
fenntartott köztestületi költségvetési szervnél, valamint a központi költségvetési intézményként
működd kutatóintézeteknél összeférhetetlen az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony,
amelynek keretében a közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató üzleti titkát képező módszerek,
eljárások, ismeretek, know-how-k alkalmazására,	 illetőleg hasznosítására kerülne sor .”

3. A törvényjavaslat 41 . §-a a következőképpen módosul :
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(1) A Kjt . e törvény 1 . F-óval megállapított 20_ § (2) bekezdésének a) pontja nem eredményezi
a 2008. [július]	 szeptember I . eIStt keletkezett közalkalmazotti jogviszony érvénytelenségét .

(2) A Kjt. 21 . (2) bekezdésének e törvény 3 . §-ával történő módosítása nem érinti a 2008.
[júliusi szeptember 1-jét megelőzően határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyról történő
megállapodást az annak módosítás nélküli lejárta időpontjáig .

(3) A Kjt. c törvény 10. §-éval megállapított 40. §-a szerinti minősítést akkor kell
végrehajtani, ha az arra alapot adó ok 2008 . [június 30-át] augusztus 31-ét követően keletkezett .

(4) A lejt. e törvény 11. 6s 12, §-ával megállapított 41 . §-a, valamint 43/A-43/D, §-a ncm
érinti a 2008. [július] szeptember I . előtt hatályos jogszabály alapján az összeférhetetlenségi
követelmény alól adott felmentést.

(5) A Kjt. e törvény 21, §-éval megállapított 66 . §-ának (8) bekezdését a 2008. [június 30-útj
augusztus 31-ét követően létesített közalkalmazotti jogviszonyra kell alkalmazni .

(6) Ha a közalkalmazott magasabb vezetői, illetve vezetői megbízása e törvény erejénél fogva
magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át, illetményét a Kjt. e törvény 22. §-éva l
megállapított 66/A . §-a szerint kell megállapítani .

(7) A 2009, január 1-fől a magasabb vezető vagy vezető munkakart betöltő köralkalmazott
illetményként a 2008 . december 31-én irányadó illetményének és a Kjt . 70-75. §-ai szerinti
illetménypótlékainak együttes összegére jogosult, ha a Kjt . e törvény 22. §-ával megállapított 66/A .
§-a szerinti illetménye ennél alacsonyabb mérték ű lenne. Ha a vezető a Kjt . 72 . §-ában szabályozott
pótlékra volt jogosult, azt nem kell beszámítani, és arra az átalakulást követően is önálló jogcímen
jogosult.

(8) A Kit. 61 . §-a (4) 4s (5) bekezdésének e törvény 32. § (6) bekezdésesnek g) pontfával
történő hatályon kívül helyezése nem érinti a 2012 . január 1-jét megelőzően a munkakör
betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, illetőleg szakképesítés megszerzése alól
adott felmentéseket és mentesítéseket .

(9) A Kjt. e törvény
a) 29. §-ával megállapított 81/A. §-ában, valamint
b) 33. (2) bekezdés c) pontjával megáIlapaí#ott 81 . (1) bekezdésében

foglalt kártérítési felelősség szabályait a 2008. [június 30.] augusztus 31 . után okozott károk
esettében kell alkalmazni.

[(10) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási álivmányröl szóló 2004 .
évi CXXI[I. törvény 4. §-ának (5) bekezdése alapján a 2008, július 1-jét megelőzően kifizetett
juttatásokat e törvény hatálybalépése nem érinti" »

4. A törvényjavaslat S. -óban a Kjt. 23. § (2) bekezdése a következőképpen módosul:
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„(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségíj feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül . A magasabb vezető,
valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a k CU és, illetve a megbízá s
feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. A magasabb vezető munkakör betöltésére, illetőleg
[aj ilyen megbízás ellátására pályázatot kell kiírni . Ha a 2O/B . § alapján [a vezetői munkakör vagy
megbízás betöltésére] pályázat kiírása nem kötelező , a munkáltató átlapíthatja meg azt a vezető[l]
megbízást, [illető leg munkakört,] amely betöltése pályázat alapján történik .	 Ha a magasabb vezet ő
munkakör. illetveaz ilyen megbízás, valamint a vezető megbízás betöltésérepályázatot kell kifrtul,
ennek soránalkalmaznikell a 20(A. ,$ (2)bekezdéséneka) és bjpontját . ”

Indokolás

Y . A módosítás célja az önkotmártyzati törvényre történő utalás, valamint a közvetlenül az
önkormányzat által – vezetői megbízással – alkalmazott közaikalrnazottak megbízásával, mint
alapvető munkáztatói joggal kapcsolatos hatáskárt meghatározni .

22_ A anódosítás indoka, hogy a közintézményként működő kutatóintézetek üzleti titkának nem
csupán az allrslmazására, de a hasznosítására tekintettel is összeférhetetlenség garantálja a
kutatóintézet független müködését .

3. A Tf5726/16 . módosító javaslat rendelkezett a hatálybalépés július 1-jéről szeptember 1-jére való
eltolásáról. Az ehhez kapcsolódó módosításokat az átmeneti szabályokon is el kell végezni .
Tekintve, hogy a prémiumévek programra vonatkozó 40. § 2009 . január 1-jén lép hatályba, a (10)
bekezdésben foglalt átmeneti szabály felesleges .

4.. A módosítás a KKjt 20JA. valamint 23 . §-ának ősszhaAgja megteremtése érdekében pontosabba n
fogalmazza meg a pályázat során alkalmazandó szabályokat .

Budapest, 2008. május 26.
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