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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . (1 )

bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes

törvények módosításáról szóló T/10679 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat I. § (12) bekezdésében a Ktv.
49/F. § (1) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosításátjavasolja :

„(1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönö s
Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdésére is figyelemmel –
a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 70. § (2) bekezdés a) és b) ,
valamint d) és e) pontjaiban, továbbá [és] (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljeb b
az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezménye s
internethasználatra jogosult . A miniszter – ha jogszabály eltér ően nem rendelkezik –
utasításban a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában, egyéb szerve k
esetében pedig a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban további választható
juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban i s
meghatározhatja . ”

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat I. § (12) bekezdésében a Ktv.
49/F. § (3) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosítását javasolja:

„(3) A köztisztvisel ő írásban vagy elektronikus úton a [tárgyévet megelőző év december 15-
ig] tárgyév január 15-ig – helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jéig –, illetve a
jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatá s
összegén belül milyen juttatásokra tart igényt . A nyilatkozat ezt követően csak akkor
módosítható, ha azt a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a
miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezet ője a közszolgálat i
szabályzatban [ezt] lehetővé teszi . A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban
előírhatja, hogy a köztisztviselő helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkoz ó
nyilatkozatot korábban kell megtenni.”



3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 1 . § (12) bekezdésében a Ktv.

49/F. § (4) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosításátjavasolja :

„(4) A köztisztvisel ő t megillető cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltér ően nem
rendelkezik – a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter
utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezet ője a közszolgálati
szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap
[háromszorosánál] ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap
[tizenötszörösénél] huszonötszörösénél . A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a z
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, 	 a juttatást	 teljesítő munkáltatót	 terhelő közterhek
megfizetésére is . ”

4. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 8 . 9 (1) bekezdésében az Üsztv.
50/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosítását javasolja:

„(1) Az ügyész cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosít ó
Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 12 . § (3) bekezdésére is figyelemmel – a
személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 70. (2)	 bekezdés a) és b) ,
valamint d) és e) pontjaiban, továbbá [és] (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljeb b
az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatr a
jogosult . A legfőbb ügyész utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat ,
illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.”

5. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 8 . 9 (1) bekezdésében az Üsztv.
50/A . § (3) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosításátjavasolja :

„(3) Az ügyész írásban vagy elektronikus úton a [tárgyévet megelőző év december 15-ig]
tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik
arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt . A nyilatkozat ez t
követően csak akkor módosítható, ha azt a legfőbb ügyész utasításban lehetővé teszi . A
legfőbb ügyész utasításban előírhatja, hogy az ügyész helyi utazására szolgáló bérle t
választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni . ”

6. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésében az Üsztv.
50/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezésnek az alábbi módosítását javasolja:

„(4) Az ügyészt megillet ő cafetéria-juttatás éves összegét a legfőbb ügyész határozza meg, az
azonban nem lehet alacsonyabb a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény ötven százalékánál ,
és nem lehet magasabb a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény [2,2-szeresénél ]
háromszorosánál . A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokho z
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is . ”

7. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 16. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

16 . § [(1)] A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997 . évi LXVII. törvény (a
továbbiakban : Bjt.) 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
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„117. § (1) A bíró cafetéria-juttatásként — választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosít ó
Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel — a
személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 70. (2) bekezdés a) és b) ,
valamint d) és e) pontjaiban, továbbá [és] (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljeb b
az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra
jogosult . Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács további választható juttatásokat i s
meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban i s
meghatározhatja .
(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a bíró azon id őtartam vonatkozásában, amelyr e
illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a
harminc napot .
(3) A bíró írásban vagy elektronikus úton a [tárgyévet megelőző év december] tárgyév
január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy
a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt . A nyilatkozat ezt követően
csak akkor módosítható, ha azt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzata lehet ővé
teszi . Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatban el őírhatja, hogy a bíró helyi
utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni .
(4) A bírót megillető cafetéria-juttatás éves összegét az Országos Igazságszolgáltatási Tanác s
határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az I . fizetési fokozat szerinti összeg ötven
százalékánál, és nem lehet magasabb az 1 . fizetési fokozat szerinti összeg [2,2-szeresénél]
háromszorosánál . A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokho z
ka • csolódó a 'uttatást telesít ő munkáltatót terhel ő közterhek me fizetésére is .
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a bíró szolgálati jogviszonya a
tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-
juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor
vissza kell fizetni, illetve — a bíró választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehet ővé teszi
— vissza kell adni (a továbbiakban együtt : visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-
juttatás értékét, ha a jogviszony a bíró halála miatt szünik meg .
(6) Ha a bírót a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatókná l
időarányosan jogosult . Ha a bíró a korábbi munkáltatónál az id őarányos részt meghalad ó
értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a z
időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatá s
értékét — legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehet ő juttatás mértékéig — csökkenteni kell . ”

8. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 17. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

17. § [(1)] Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997 . évi LXVIII .
törvény (a továbbiakban : Iasz.) 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„119. § (1) Az igazságügyi alkalmazott cafetéria-juttatásként — választása szerint, az Önkénte s
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 . évi XCVI. törvény 12 . § (3) bekezdésére i s
figyelemmel — a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 70. (2) bekezdés
a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá [és] (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra ,
legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezménye s
internethasználatra jogosult. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, illetve az 1 . § (1 )
bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében — ha jogszabály eltér ően nem
rendelkezik — az irányító miniszter további választható juttatásokat is meghatározhat, illetv e
az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja .
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(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra az igazságügyi alkalmazott azon időtartam
vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a
távollét idő tartama meghaladja a harminc napot.
(3) Az igazságügyi alkalmazott írásban vagy elektronikus úton a [tárgyévet megelőző év
december] tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezéseko r
nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt . A
nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt az Országos Igazságszolgáltatás i
Tanács szabályzata, illetve az 1 . (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében a
miniszter utasításban lehetővé teszi .	 Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatban t
illetve az 1 . § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében a miniszter
utasításban el őírhatja, hogy az igazságügyi alkalmazott helyi utazására szolgáló bérle t
választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni .
(4) Az igazságügyi alkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves összegét az Országo s
Igazságszolgáltatási Tanács, illetve az 1 . (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek
esetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az irányító miniszter határozza meg, a z
azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötven százalékánál, és nem lehet magasab b
az illetményalap [2,2-szeresénél] háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít
fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek
megfizetésére is .
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha az igazságügyi alkalmazot t
jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igényb e
vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony
megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve – az igazságügyi alkalmazott választása szerint, ha a
juttatás természete ezt lehet ővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt : visszafizetés) .
Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony az igazságügyi alkalmazott
halála miatt szűnik meg .
(6) Ha az igazságügyi alkalmazottat a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egye s
munkáltatóknál id őarányosan jogosult. Ha az igazságügyi alkalmazott a korább i
munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe ,
visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel a z
új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatóná l
igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell . "

9. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 44. § (19) bekezdésének az alább i
módosításátjavasolja:

(19) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a Ktv. 31 . § (15) bekezdésében és a kormányzat i
szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006 . évi CIX. törvény 174 . §
(5) bekezdésében a „– Miniszterelnöki Hivatal esetében kormány-főtanácsadói címet –”
szövegrész helyébe a „– Miniszterelnöki Hivatal esetében kormány-főtanácsadói megbízást é s
szakmai főtanácsadói címet –” szöveg, a 32 . (2) bekezdés harmadik mondatában az „Az e
munkakörben” szövegrész helyébe az „A főtanácsadói vagy tanácsadói munkakörben”
szöveg, 72. § (7) bekezdésében a „valamint államigazgatási munkaviszonyban töltött id ő t”
szövegrész helyébe az „államigazgatási munkaviszonyban töltött id őt, valamint a Bibó István
Közigazgatási Ösztöndíj teljes id őtartamát” szöveg, a 80 . (1) bekezdés a) pontjában a
„képesítésre, továbbképzésre,” szövegrész helyébe a „képesítésre, képzésre, közigazgatási
felsővezető i képzésre, továbbképzésre,” szöveg, 3 . számú melléklet I/A. pontjában a „– neve
(leánykori neve)” szövegrész helyébe a „– neve (születési neve), neme” szöveg, V . pontjában
a „– pályázatának adatai” szövegrész helyébe a „– pályázatának adatai, –kompetencia adatai ”
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szöveg, IX. pontjában az „(5) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „(2)-(3 )
bekezdésében” szöveg lép .

Indokolá s

A módosító javaslat biztosítja, hogy a közszférában eddig alanyi jogon biztosított béren kívül i
juttatások reálértéke meg őrizhető legyen .

Budapest, 2009 . október 21 .
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