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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló ,
T/6572. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Gazdasági és informatikai bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő .

A Gazdasági és informatikai bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat az alábbi új 19 . és 20. §-sal
kerüljön kiegészítésre :

„ 19.§ (1)A köztisztvisel ők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80.
§-ának (4) bekezdése helyébe új (4) bekezdés lép, ezzel egyidej űleg az eredeti (4), (5), (6) bekezdés
számozása (5), (6), (7) bekezdésre változik :

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a tartós külszolgálatot teljesít ő
köztisztvisel ők, ügykezelők tartós külszolgálatra történő kihelyezésének és a tartós külszolgálat
megszűnésének feltételeit, rendjét, valamint a tartós külszolgálatot teljesít ő személyeket megillető
juttatásokra és a munkavégzés sajátos feltételeire vonatkozó további szabályokat .”

(2) A Ktv. 80. &-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felel ős miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozz a
a tartós külszolgálatot teljesít ő köztisztviselők külföldi munkavégzésének sajátos szabályait,
valamint ala • ellátmán ának illetve az idei lenes külföldi kiküldetésen lévő köztisztviselők
napidíjának összegét és azok kifizetésének szabályait .”

(3) . A Ktv. 80. § (1) bekezdés e) pontja e törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti .”

„20. § (1) A Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992 . évi XXII . törvény 203 . §-ának (2) bekezdésea
következő g) ponttal egészül ki :

/203 .	 (2) AKormány felhatalmazást kap, hogy/



a köz , onti közi az atási szerveknél fo lalkoztatott munkavállalók tartós külszol • álatra történ ő
kihelyezésének és a tartós külszojgálat megszűnésének feltételeit, rendjét, valamint a tartó s
külszolgálatot teljesítő személyeket megillet ő futtatásokra és a munkavégzés sajátos feltételeir e
vonatkozó további szabályokat megállapítsa . "

(2) A Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992. évi XXII. törvény 203 . § a következő (5) bekezdéssel
egészül ki :

„(5) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a törvény alapján rendeletben
részletesen szabályozza a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tartós külszolgálatot
teljesítő munkavállalók külföldi munkavégzésének sajátos szabályait, valamint alapellátmányának,
illetve a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott ideiglenes külföldi kíküldetésen lév ő
munkavállalók napidíjának összegét és azok kifizetésének szabályait .'

Indokolá s

A jelenleg hatályos jogszabályok, így a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXII. törvény, a
Munka Törvénykönyvérő l szóló 1992 . évi XXII . törvény nem szabályozzák a tartós külszolgálat
ellátásával kapcsolatos kérdéseket, illetve a Ktv . 80. § (1) e) pontja nem tartalmaz alkotmányo s
felhatalmazást a tartós külszolgálatot szabályozó végrehajtási jogszabály megalkotására . A
megfelelő felhatalmazások hiányában a jelenleg hatályos, a köztisztvisel ők tartós külszolgálatáról
szóló 104/2003 . (VII. 18 .) Korm. rendelet nem kerülhet módosításra, illetve nem kerülhet
szabályozásra a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók tartó s
külszolgálata . Ezen felhatalmazások hiányában nem biztosítható a 2011-es magyar EU elnökség
idején az elnökségi feladatokat ellátó köztisztvisel ők és a központi közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók tartós külszolgálatra történő jogszerű kihelyezése .

A fentiek alapján indokolt a fenti törvények megfelel ő módosítása, s különösen a Ktv. kiegészítése
egy olyan megfelelő felhatalmazó rendelkezéssel, amely felhatalmazza a Kormányt, illetve a
külpolitikáért felelős minisztert a végrehajtási jogszabályok megalkotására. A fent hivatkozott
törvények fentiek szerinti módosítása lehetővé teszi, hogy a tartós külszolgálat, különösen az
elnökségi feladatok ellátásával összefügg ő kihelyezések megfelel ően szabályozásra kerüljenek . A
fenti módosítások lehetővé teszik egyidejűleg a köztisztvisel ők tartós külszolgálatáról szóló
104/2003 . (VII . 18.) Korm. rendelet módosítását is .

Budapest, 2008 . november 12 .
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