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A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése,
valamint 102 . (1) bekezdése alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény módosításáról rendelkező T/1497. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény módosításáról rendelkező
T/1497 . számú törvényjavaslat az alábbi 3 . §-sal egészül ki, egyidej űleg a §-ok számozása
értelemszerűen változik:

„3• §

A Kjt. 57/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A magasabb vezet ő beosztású közalkalmazottat naptári évenként harmincöt, a vezet ő
beosztású közalkalmazottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg, kivéve a
bölcsődében, csecsemőotthonban, óvodában, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás
keretében, valamint az egészségügyi ágazatban oktató, nevel ő munkát végz ő megbízott
vezetőket, akik az 56. §-ban meghatározott alapszabadságra és az 57 . § (3) bekezdése szerinti
pótszabadságra jogosultak . ”

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény módosításáról rendelkez ő
T/1497. számú törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény [a hatálybalépését követ ő napon] 2011 . december 31-én hatályát veszti .”



2

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény módosításáról rendelkező
T/1497. számú törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

,~5• §

(1) E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg
a) [a határozatlan id őre megbízott magasabb vezető vagy vezető jogviszonya ]

határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői megbízás e törvény erejénél fogva öt
évre szóló határozott idejűmagasabb vezet ő it [vagy] vezetői megbízássá alakul át ,

b) [a határozatlan időre kinevezett magasabb vezető vagy vezető jogviszonya ]
határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés e törvény erejénél fogva
[legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonnyá, valamint öt évre szóló határozott idejű magasabb
vezetői vagy vezetői megbízássá alakul át] — a (3) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel — öt évre szóló magasabb vezet ői, illetve vezető i megbízássá alakul át,
egyidejűleg a közalkalmazottat határozatlan időre, a 2008 . december 31-én hatályo s
kinevezése szerinti nem vezető iga továbbiakban : szakmai) munkakörébe, vagy ennek
hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelel ő szakmai munkakörbe kel l
kinevezni ,

c) [a határozott időre kinevezett magasabb vezető vagy vezető jogviszonya]
határozott idejű magasabb vezetői, vezető i kinevezés e törvény erejénél fogva [ ,
legmagasabb iskolai végzettségének megfelel ő, a határozott idő lejártáig tartó
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyá, valamint magasabb vezetői vagy
vezetői megbízássá alakul át] a határozott idő lejártáig tartó magasabb vezetői ,
illetve vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg a közalkalmazottat a határozott
időbő l hátralévő időre, a 2008 . december 31-én hatályos kinevezése szerinti szakmai
munkakörébe, vagy ennek hiányában, a lemagasabb iskolai végzettségének
megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni .

(2) Ha a határozott időre megbízott magasabb vezetőnek, illetve vezetőnek — e törvény
hatálybalépésének napján —a megbízásából 5 évnél hosszabb idő van hátra, [vezetői
megbízása a kinevezésben foglalt időtartamig áll fenn .] e vezetői megbízás tekintetébena
Kjt . 23 . § (3) bekezdésében foglalt korlátozást nem kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlósa 2011 . március 31-ig meghozott döntés e
alapfán a magasabb vezető i, vezetői álláshelyre pályázatot ír ki, az (1) bekezdésb)ponti g
szerinti magasabb vezetői, vezető i megbízása pályázat alapján megbízott magasabb vezetői ,
vezetői megbízásával egyidej űleg megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti vezető , illetve magasabb vezető beosztású
közalkalmazott havi illetményének, illetménypótlékainak összege — a vezet ői megbízás
fennállásáig — nem lehet kevesebb az e törvény hatálybalépését megel őző hónap tekintetében
őt megillető havi illetmény, illetménypótlék összegénél ."
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Indokolá s

1. A Kjt. hatályos rendelkezései szerint a magasabb vezető munkakörre kinevezett

közalkalmazottat naptári évenként harmincöt, a vezet ői munkakörre kinevezett

közalkalmazottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg [Kjt . 57/A. § (1) bekezdése], é s

a magasabb vezető beosztású és a vezető beosztású közalkalmazott alapszabadságára a

kinevezett vezetőkre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni [Kjt . 57/B. § (1) bekezdése] . A

törvényjavaslat alapján a kinevezett magasabb vezető, vezető szabadságára vonatkozó 57/A. §

hatályát veszti, így a megbízott magasabb vezet ők, vezetők szabadságára vonatkozó

rendelkezés kiüresedik. A megbízott magasabb vezetők, vezetők szabadsága tekintetében

tehát a hatályos szabályozás fenntartása indokolt .

2. A törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdése értelmében a törvény a hatálybalépését követ ő
napon hatályát veszti . Az 5. §-ban foglalt átmeneti rendelkezések végrehajthatóságára

tekintettel indokolt a hatályvesztést kés őbbi időpontra megállapítani .

3. A törvényjavaslat 5 . §-ában foglalt rendelkezések érdemi módosítása szükséges . Míg

2009 előtt a megbízott vezetők egy szakmai munkakör mellett látták el megbízással a vezet ői

feladataikat, addig a jelenlegi kinevezett vezetők nem szakmai, hanem önálló vezető i

munkakör keretében dolgoznak . Mivel csak a munkáltató tudja eldönteni, hogy a vezet ő i

munkakör átalakításával érintett közalkalmazottnak milyen munkakört tud felkínálni, a

munkaköri átalakítást indokolt a munkáltatóra bízni .

Az átmeneti szabályok között szükséges arról is rendelkezni, hogy a kinevezett vezet ő i

jogviszony megbízott vezetővé történő átalakítása anyagilag nem érintheti hátrányosan a

kőzalkalmazottat, az átalakítással érintett megbízott vezető illetménye ne legyen keveseb b

korábbi illetményénél .

Budapest, 2010 . december 9 .
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