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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  Az  egyes  külügyi  igazgatási  tárgyú
törvények,  valamint  a  tartós  külszolgálat  ellátásához  kapcsolódó  egyéb  törvények
módosításáról szóló  T/15069.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

(1) Az Utv. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Diplomata-útlevélre jogosult)

„  c)  az  alapvető  jogok  biztosa  és  helyettese,  a  Kúria  elnökhelyettese,  a  legfőbb  ügyész  és
helyettesei, az Alkotmánybíróság tagja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnöke és elnökhelyettese, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke és elnökhelyettese, az
Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés



6. §

Az Utv. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában a szerv vagy hivatal vezetőjének
javaslatára szolgálati útlevelet kaphatnak hivatalos célú utazásuk, illetőleg kiküldetésük idejére)

„  a)  a központi  államigazgatási  szerveknél,  a Köztársasági Elnöki Hivatalnál,  az Országgyűlés
Hivatalánál,  az  Alkotmánybíróság  Hivatalánál,  az  Alapvető  Jogok Biztosának Hivatalánál,  az
Állami  Számvevőszéknél,  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál,  a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál foglalkoztatottak;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/B. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész és 108/D. § (1) bekezdés j) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Harmtv. a következő 108/B-108/E. §-sal egészül ki:

„108/B. §

(1)  A külpolitikáért  felelős  miniszter  a  nemzetközi  kötelezettségvállalások teljesítése  érdekében
jogosult  kezelni  a  Magyarországon  működő  diplomáciai  és  hivatásos  konzuli  tisztviselő  által
vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége,
telephelye,  irodája,  továbbá  a  nemzetközi  szerződésben  biztosított  kiváltságokkal  és
mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek (a  [továbbiakban: ]továbbiakban együtt:
képviselet)  vagy  mindezek  nemzetközi  szerződés  alapján  mentességre  jogosult  tagjai  és
családtagjaik alábbi adatait:

a) a családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét és állampolgárságát, diplomáciai rangját,
vagy katonai rendfokozatát és arcképmását,
b) útlevele vagy személyazonosító igazolványa adatait és annak fénymásolatát,
c) az őt alkalmazó külképviselet megnevezését és az ott betöltött munkakörét, beosztását,
d) kihelyezetti, vagy családtagi minőségét,
e) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének időpontját,
f) magyarországi tartózkodási helye címét,
g) az azonosító okmányokon szerepeltetett címét,
h) a szolgálati ideje alatt vele magyarországi közös háztartásban élő hozzátartozója

ha) családi és utónevét,
hb) születési helyét és idejét,
hc) állampolgárságát,
hd) rokonsági fokának megjelölését,
he) személyazonosító okmányának vagy útlevelének számát, arcképmását,

i) a fenti személyek kizárólagos magánalkalmazásában álló, külföldi állampolgárságú személyek
ha), hb) és hc) pontok szerinti adatait és alkalmazásuk minőségét, munkakörüket.
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(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglalt  adatokon  felül  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  a  nemzetközi
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében jogosult kezelni:

a) a Magyarországon működő, tiszteletbeli konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek
tagjainak az (1) bekezdés h) pont ha), hb) és hc) alpontja szerinti adatait,
b)  az  (1)  bekezdésben  megjelölt  személyek  és  intézmények  által  használt,  különleges
rendszámmal ellátott gépjárművek adatait, valamint
c) az a) pontban megjelölt képviselet hivatali céljaira fenntartott gépjármű adatait.

108/C. §

A  108/B.  §-ban  meghatározott  nyilvántartás  vezetésének  célja  a  108/B.  §  (1)  bekezdésben
meghatározott szervezetek és személyek tekintetében fennálló, nemzetközi szerződésekben foglalt,
illetve  a  nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályaiból  eredő  és  a  magyar  jogszabályokban
meghatározott jogállás biztosítása. Az adatok kezelése, amennyiben jogszabály hosszabb időt nem
állapít meg 30 év.

108/D. §

(1) A külpolitikáért felelős miniszter a 108/B. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, h) pontjának
ha), hb), hc), és hd) alpontjában, valamint i) pontjában meghatározott adatokról az érintett személyt
vagy annak jogos érdekét érintő eljárás lefolytatása érdekében

a) az illetékes bíróság,
b) az eljáró ügyészség,
c) az eljáró nyomozó hatóság,
d) az eljáró szabálysértési hatóság,
e) a nemperes eljárást lefolytató közjegyző,
f) az idegenrendészeti hatóság,
g) az állami adó és vámhatóság,
h) a fenti, lakcímkártyával nem rendelkező személyek tekintetében a magyarországi tartózkodási
hely  szerint  illetékes  helyi  önkormányzat  jegyzője,  illetve  az  illetékes  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
i) külön törvény szerinti felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési,
továbbá  nemzetbiztonsági,  belső  biztonsági  és  bűnmegelőzési  ellenőrzési  célból  a
nemzetbiztonsági szolgálatok,
j)  a  108/B.  §-ban  meghatározott  személyek  vagy  szervezetek  kérése  alapján,  a  kérelemben
meghatározott  adattartalommal,  pénzintézeti,  oktatási,  vagy más,  az életvitelük szempontjából
szükséges,  lakcímkártyát,  vagy bejegyzést  igénylő  eljárásban  [azt  ]az  eljárás,  vagy jogügylet
feltételeit meghatározó szervezetek

részére adatot szolgáltat.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt  adatszolgáltatás további  feltétele,  hogy az adatszolgáltatást  kérő
szerv, az általa kért adatok tekintetében az adatkezelés célját és adatkezelési jogosultságát igazolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti valamennyi adatszolgáltatásról a külkapcsolatokért felelős miniszter
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nyilvántartást vezet.

108/E. §

A külpolitikáért felelős miniszter jogosult az 108/B. §-ban meghatározott szervezetek és személyek
magyarországi  jogállását,  adatait  és  jogosultságait  tanúsító  igazolványt,  okiratot  kibocsátani,  a
kötelező  adattartalomra  vonatkozó  jogszabályok  figyelembevétele  mellett  annak  formátumát  és
kibocsátásának eljárásrendjét megállapítani. Az igazolvány az abban foglalt adatokat közhitelesen
igazolja.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Áht. 37. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 37. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elektronikus aláírásnak a külképviseletekről  és a tartós külszolgálatról szóló  [2016. évi
LXXIII.  ]törvény szerinti  külképviseleteken  történő  bevezetéséig  –  ha  egy gazdasági  esemény
során a pénzügyi ellenjegyzést, a kötelezettségvállalást, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, vagy
az utalványozást végző személyek egymástól eltérő földrajzi helyen tartózkodnak – elegendő, ha a
szükséges  aláírások  szkennelt  formában  állnak  rendelkezésre,  illetve  az  eredeti  aláírások  külön
dokumentumokon kerülnek megtételre, melyeket a kötelezettségvállalás helye szerinti külképviselet
belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően [hitelesíti]hitelesít.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Áht. 79. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Áht. 79. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kincstári  kör és a kincstári  körön kívüli  számlatulajdonosok devizaeszközei kezelésére a
kincstár devizaszámlát vezet.  A kincstár a devizaszámla vezetése során díjakat számolhat fel  és
kamatot  fizethet.  A  kincstár  engedélyével  kivételes  esetben  hitelintézetnél  is  vezethető
devizaszámla. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló  [2016. évi LXXIII. ]törvény
szerinti külképviseletek működtetéséhez szükséges devizaszámlák a kihelyező költségvetési szerv
gazdasági vezetőjének engedélyével pénzintézetnél is vezethetők.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Külszoltv. 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Külszoltv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartós külszolgálat  megszűnésével  a  kihelyező vezető – a  szakdiplomata kivételével  –  a
határozatlan  időre  kinevezett  kormánytisztviselőt,  kormányzati  ügykezelőt,  kinevezésének
egyoldalú  módosításával  a  kihelyező  szervnél  iskolai  végzettségének,  szakképzettségének  vagy
szakképesítésének  megfelelő  munkakörbe  helyezi  át.  A kormánytisztviselőt  vagy  kormányzati
ügykezelőt a kinevezés módosítás közlésétől számított öt munkanapon belül benyújtott kérelmére –
a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően – fel kell menteni. A kormánytisztviselő ezen felmentése
esetén a kinevezés-módosítást [megelőzően betöltött a besorolás ]megelőző munkaköri besorolása
szerinti illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az
egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Külszoltv. 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-
költségtérítésre (a továbbiakban együtt: díjazás) jogosult. A díjazás forintban kerül megállapításra és
számfejtésre, ezt követően a kifizetendő összeg – a kihelyezett választása alapján – egész euróra,
egész USA dollárra, illetve egész forintra kerekítve kerül folyósításra legkésőbb a tárgyhót követő
hónap 15. napjáig a kihelyezett részére. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló,
az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett részére a tartós külszolgálata
idejére  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvény  szerinti  besorolása  alapján  megállapított
belföldi  illetménye  nem  jár,  azonban  tartós  külszolgálatának  időtartama  alatti,  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  törvény  szerinti  besorolási  fokozatban  bekövetkezett  változásokról
[folyamatosan értesítésre kerül]a kihelyező vezető folyamatosan értesíti.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § (1) bekezdés - Külszoltv. 23. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §
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(1) A Külszoltv. 23. § [(2)](2)-(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A kihelyezett munkaköri osztályokba, az egyes munkaköri osztályokon belül a munkaköre és –
amennyiben  az  adott  munkakörhöz  rang  kapcsolódik  –  rangja  szerint  kerül  besorolásra (a
továbbiakban: elsődleges munkakör). A munkaköri osztályokon belüli munkaköröket, valamint az
azokhoz tartozó rangokat az 1. melléklet tartalmazza. A kihelyezett az elsődleges munkaköre mellett
a  kihelyező  okiratában  foglaltak  szerint  az  1.  melléklet  szerinti  további  munkakört,  illetve
kiegészítő feladatkört láthat el.

(3) Az adminisztratív vagy technikai munkaköri osztályokba tartozó elsődleges munkakör mellett
további,  az  1.  melléklet  szerinti  adminisztratív  vagy  technikai  munkaköri  osztályokba  tartozó
munkakör  tartós,  egyidejű  ellátása  esetén  az  1.  melléklet  szerinti  fizetési  fokozatokhoz  tartozó
magasabb  szorzót  kell  alapul  venni  a  kihelyezett  devizailletményének  megállapítása  során.  Az
adminisztratív vagy technikai munkaköri osztályokba tartozó elsődleges munkakör mellett további,
az 1. melléklet  szerinti  munkakör vagy kiegészítő feladatkör tartós,  egyidejű ellátása esetén -  a
létrejött munkakör összetettségét figyelembe véve - a kihelyező vezető a fizetési fokozathoz, illetve
több munkakör egyidejű ellátása esetén a magasabb fizetési fokozathoz tartozó szorzónál 0,1 vagy
0,2 értékkel magasabb szorzót állapíthat meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (2) bekezdés - Külszoltv. 25. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Külszoltv. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a kihelyezett állandó lakóhelye a fogadó államban van és a 16. § (2) bekezdése szerinti
mentesítést  megkapta,  a  [25.  § ](2) bekezdés a)  [pont]pontja szerinti  lakhatási  és  [25.  § ]a  (2)
bekezdés  c)  [pont]pontja szerinti  óvodáztatási  és  iskoláztatási  költségtérítésre,  valamint
költségtérítés-kiegészítésekre nem jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés - Külszoltv. 29/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1) A Külszoltv. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. §

(1)  Ha a  kihelyezett  munkaidő-keretben  kerül  foglalkoztatásra,  a  munkaidő-keret  tartama négy
hónap.
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(2)  A  munkaidő-beosztást  a  munkavégzés  megkezdésének  időpontjától  számított  legalább  öt
munkanappal előre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

(3) A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha működésében előre nem látható
körülmény merül fel, a munkavégzést megelőző napon írásban módosíthatja.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

47. §

(1) A Külszoltv. 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„  b) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítés, valamint”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(5) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU
ÁK tekintetében)

„k) az európai uniós szakmai vizsga”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő [l)]k) ponttal egészül ki:
[„l) a költözési költségtérítés”]
„  k) a költözési költségtérítés”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(7) A Külszoltv. 59. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
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„  (3a) Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az európai
uniós szakmai vizsga részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

49. §

(1) A Külszoltv.
a) 2. § 13. pontjában a „diplomata,” szövegrész helyébe a „diplomata, kormánytisztviselő,”
b) 10. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)”,
c) 13. § (3) bekezdésében az „adományozhat” szövegrész helyébe az „adományozhat a tartós
külszolgálat időtartamára”,
d) 20. § (6) bekezdésében az „a munkakör megváltoztatása előtti devizailletményt” szövegrész
helyébe  az  „a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvény  alapján  való  besorolása  szerinti
illetményt”,
e) 27. § (3) bekezdésében a "90 napot" szövegrész helyébe a "90. napot",
e)  31.  §  (2)  bekezdés  második  mondatában  a  „pótszabadság”  szövegrésze  helyébe  „vezetői
pótszabadság”,
f) 33. § (4) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(2)”,
g)  36.  §  (5)  bekezdésében  az  „a  szakminiszterrel  egyeztetve  a  kihelyező  szerv  készíti  el”
szövegrész helyébe „- a szakminiszter által előterjesztett részletes javaslat alapján – a kihelyező
szerv készíti el és a kihelyező vezető hagyja jóvá”,
h) 40. §-ában az „az EU ÁK Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti rangban vezető diplomatája” szövegrész helyébe az „a PSC nagykövet”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés h) pont
Módosítás jellege: módosítás

49. §

(1) A Külszoltv.
a) 2. § 13. pontjában a „diplomata,” szövegrész helyébe a „diplomata, kormánytisztviselő,”
b) 10. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)”,
c) 13. § (3) bekezdésében az „adományozhat” szövegrész helyébe az „adományozhat a tartós
külszolgálat időtartamára”,
d) 20. § (6) bekezdésében az „a munkakör megváltoztatása előtti devizailletményt” szövegrész
helyébe  az  „a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvény  alapján  való  besorolása  szerinti
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illetményt”,
e)  31.  §  (2)  bekezdés  második  mondatában  a  „pótszabadság”  szövegrésze  helyébe  „vezetői
pótszabadság”,
f) 33. § (4) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(2)”,
g)  36.  §  (5)  bekezdésében  az  „a  szakminiszterrel  egyeztetve  a  kihelyező  szerv  készíti  el”
szövegrész helyébe „- a szakminiszter által előterjesztett részletes javaslat alapján – a kihelyező
szerv készíti el és a kihelyező vezető hagyja jóvá”,
h) 40. [§-ában ]§ (1) bekezdésében az „az EU ÁK Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát rendkívüli
és  meghatalmazott  nagyköveti  rangban  vezető  diplomatája”  szövegrész  helyébe  az  „a  PSC
nagykövet”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Külszoltv.
a) 1. § (2) bekezdése az "E törvényt a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőkre és
kormányzati ügykezelőkre akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik."
a)  23.  §  (3)  és  (5)  bekezdésében  a  „fizetési  fokozathoz”  szövegrész  helyett  „munkaköri
osztályhoz”
b) 24. § (3) bekezdés a)-d) pontjában, valamint az (5) bekezdés a)-d) pontjában az „a deviza-
alapilletménye” szövegrész helyett „az illetménye”,
c) 25. § (5) bekezdés c) pontjában a „az alap- és középfokú tanulmányait folytató” szövegrész
helyett az „az óvodai nevelésben részesülő, az alap- és középfokú tanulmányait folytató”,
d) 25.  § (7)  bekezdésében a „német vagy spanyol” szövegrész helyett  a „német,  orosz vagy
spanyol”,
e) 25. § (10) bekezdésben a „juttatott” szövegrész helyett a „biztosított pénzbeli és természetbeni
juttatások, illetve”,
f) 59. § (2) bekezdés e) pontjában a „besorolásának” szövegrész helyett a „besorolását tartalmazó,
összesített, külképviseleti besorolási szorzót”,
g) 59. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint (3) bekezdés f) pontjában az „az ENSZ által utoljára
közzétett  szorzószámok”  szövegrész  helyett  az  „az  ENSZ  által  a  költségvetés  tervezésének
évében először közzétett szorzószámok”,
h) 59. § (3) bekezdés c) pontjában a „besorolása” helyett a „besorolását tartalmazó, összesített,
külképviseleti besorolási szorzót”

szöveggel lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
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Módosítás jellege: módosítás

50. §

Hatályát veszti a Külszoltv. 27. § (3) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész.
[a) 1. § (2) bekezdésének második mondata, valamint
b) 27. § (3) bekezdésében a „legfeljebb”

szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 31. §, a 34. § (2) és (4) bekezdése, a 35. § (2) bekezdése, a 36-37. §, a 43-44. §, [és ]a 47. § (6)
bekezdése, a 49. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a 49. § (2) bekezdés a) pontja 2017. augusztus
1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 20.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § (2) bekezdés - Utv. 12. § (1) 
bekezdés g) pont

… [illetőleg]illetve az…

2.
4. § (3) bekezdés - Utv. 12. § (1) 
bekezdés h) pont

… [illetőleg]illetve az… 
… felmenője[,];

3.
4. § (3) bekezdés - Utv. 12. § (1) 
bekezdés i) pont

… [illetőleg]illetve az…

4.
4. § (4) bekezdés - Utv. 12. § (1a) 
bekezdés

…a [diplomata útlevél ]diplomata-útlevél 
kizárólag …

5.
5. § (1) bekezdés - Utv. 13. § (1) 
bekezdés b) pont

… [illetőleg]illetve kisegítő…

6.
8. § (1) bekezdés - Konztv. 2. § (2a) 
bekezdés a) pont

… [melyből]amelyből legalább…
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

7.
8. § (2) bekezdés - Konztv. 2. § (2d) 
bekezdés záró szövegrész

… [melyből]amelyből legalább…

8.
8. § (2) bekezdés - Konztv. 2. § (2f) 
bekezdés

…(2a) [bekezdésben írt]bekezdés szerinti 
konzuli… 
…(2e) [bekezdésekben írt]bekezdések szerinti 
konzuli… 
…legalább [hathónapos ]hat hónapos 
időtartamban …

9.
10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/B. §
(1) bekezdés d) pont

kihelyezetti[,] vagy…

10.
10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/B. §
(1) bekezdés i) pont

…személyek h) pont ha),… 
…hc) [pontok]alpontja szerinti…

11. 10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/C. § … meg, 30…

12.
10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/D. 
§ (1) bekezdés g) pont

…állami [adó]adó- és…

13.
10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/D. 
§ (1) bekezdés j) pont

… lakcímkártyát[,] vagy… 
… eljárás[,] vagy…

14. 10. § (2) bekezdés - Harmtv. 108/E. § …jogosult [az]a 108/B…

15. 11. § - Áht. 37. § (3) bekezdés
… érvényesítést[,] vagy… 
… [melyeket]amelyeket a…

16. 12. § - Áht. 79. § (6) bekezdés … engedélyével, kivételes…

17. 14. § - NEFE törvény 1. § 1. pont …valamint [elszámolási-]elszámolási és…

18. 14. § - NEFE törvény 1. § 6. pont …valamint [elszámolási-]elszámolási és…

19.
24. § (1) bekezdés - Külszoltv. 10. § 
(1) bekezdés

…a [diplomata álláshelyet ]diplomata-
álláshelyet a …

20.
26. § (1) bekezdés - Külszoltv. 14. § 
(2) bekezdés c) pont

… [melyek]amelyek közül…

21. 30. § - Külszoltv. 21. § (1) bekezdés

…a [kinevezés módosítás ]kinevezésmódosítás 
közlésétől … 
…a [kinevezés-módosítást]kinevezésmódosítást 
megelőzően…

22. 32. § - Külszoltv. 23. § (1) bekezdés …egész [USA dollárra]USA-dollárra,…

23.
34. § (1) bekezdés - Külszoltv. 25. § 
(1) bekezdés

…a [maga]saját és… 
…vezető [őt ]e …

24.
34. § (4) bekezdés - Külszoltv. 25. § 
(17) bekezdés

…munkáltatónál 
[jövedelemszerező]jövedelemszerző 
tevékenységet…

25.
35. § (2) bekezdés - Külszoltv. 26. § 
(1a) bekezdés

… euróban[,] vagy [USA dollárban ]USA-
dollárban attól …

26.
35. § (2) bekezdés - Külszoltv. 26. § 
(1c) bekezdés

…vagy [USA dollárra ]USA-dollárra történő …
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

27.
37. § (1) bekezdés - Külszoltv. 29/A. 
§ (1) bekezdés

…kihelyezett [munkaidő-
keretben]munkaidőkeretben kerül… 
…a [munkaidő-keret]munkaidőkeret tartama…

28.
37. § (3) bekezdés - Külszoltv. 29/C. 
§ (5) bekezdés

…a [külképviselet vezető ]külképviselet-vezető 
az …

29. 37. § (4) bekezdés nyitó szövegrész [§ ]A …

30.
38. § (1) bekezdés - Külszoltv. 31. § 
(2a) bekezdés

…kifizetett [deviza-illetményt]devizailletményt 
köteles…

31.
40. § (2) bekezdés - Külszoltv. 35/C. 
§

… [Mellékletben]mellékletben meghatározott…

32. 41. § - Külszoltv. 41. § (1) bekezdés
…a [diplomata álláshelyet ]diplomata-
álláshelyet pályázat …

33. 49. § (2) bekezdés a) pont …helyett a „munkaköri …

34. 49. § (2) bekezdés c) pont …pontjában [a]az „az…

35. 49. § (2) bekezdés h) pont …„besorolása” szövegrész helyett …

36. 1. melléklet II. alcím táblázat 18. sor
Gazdasági [Felelős, Biztonságtechnikai]felelős, 
biztonságtechnikai felelős… 
… [Rendszergazda]rendszergazda

37. 2. melléklet 1. pont …i) [e-mail címe]e-mail-címe.

38. 2. melléklet 3. pont …e) [email címe]e-mail-címe f) …

Indokolás

1. A módosítás a külföldi hivatalos célú utazás során használható diplomata útlevél igénylésének
lehetőségét teremti meg a közjogi intézményrendszer kiemelt vezetői között az NMHH elnöke és
elnökhelyettesei  részére,  valamint  szolgálati  útlevél  igénylésének  lehetőségét  az  NMHH
tisztségviselői  részére  ugyanilyen  jellegű  hivatalos  utazásuk,  illetőleg  kiküldetésük  idejére.  A
médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) 111. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke  képviseli  a  hatóságot,  különösen  az  Európai  Bizottsággal  és  a  tagállami  szabályozó
hatóságokkal történő kapcsolattartás és egyeztetés során. Az Mttv. 111. § (2) bekezdés l) pontja
szerint az elnök a magyar állam nevében eljár nemzetközi szervezeteknél.

2. A módosítás a külföldi hivatalos célú utazás során használható diplomata útlevél igénylésének
lehetőségét teremti meg a közjogi intézményrendszer kiemelt vezetői között az NMHH elnöke és
elnökhelyettesei  részére,  valamint  szolgálati  útlevél  igénylésének  lehetőségét  az  NMHH
tisztségviselői  részére  ugyanilyen  jellegű  hivatalos  utazásuk,  illetőleg  kiküldetésük  idejére.  A
médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Mttv.) 111. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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elnöke  képviseli  a  hatóságot,  különösen  az  Európai  Bizottsággal  és  a  tagállami  szabályozó
hatóságokkal történő kapcsolattartás és egyeztetés során. Az Mttv. 111. § (2) bekezdés l) pontja
szerint az elnök a magyar állam nevében eljár nemzetközi szervezeteknél.

3. A nyitó szövegrészében az „(a továbbiakban: képviselet)” rövidítés vélhetően nemcsak az azt
közvetlenül megelőző elemre, hanem a felsorolás minden egyes tagjára utal, vagyis helyesen: (a
továbbiakban együtt: képviselet).

4. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás. Az Áht. vonatkozó részeiben a külképviseletekről és
a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényre elegendő rugalmasan hivatkozni.

5. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás. Az Áht. vonatkozó részeiben a külképviseletekről és
a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényre elegendő rugalmasan hivatkozni.

6. Nyelvhelyességi, szekesztési pontosítás.

7. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás. Az „a kihelyezett … értesítésre kerül” szövegrész
nem törvénybe illő megfogalmazás, a módosítás ezt korrigálja.

8. A Külszoltv.  1.  mellékletében  felsorolt  munkakörök  ellátásán  túl  a  kihelyezetteknek  olyan
kiegészítő  feladatköröket  is  el  kell  látnia,  melyek  önálló  munkakörnek  nem  minősülnek,
ugyanakkor – amennyiben ezekből a feladatkörökből az elsődleges munkakörén túl több is van –
befolyásolhatja  a  devizailletmény  alakulását  az  esetleges  0,1-02  értékkel  magasabb  szorzó
tekintetében.  Ezen  feladatkörök:  biztonsági  felelős,  biztonságtechnikai  felelős,  Védett  Külügyi
Hálózat  működtetésével  kapcsolatos  feladatkör,  titkos  ügykezeléssel  összefüggő  feladatkör,
rejtjelező.

9. A törvényjavaslat  34.  §-ának (2) bekezdése a Külszoltv.  25. §-át  kívánja új  (1a) bekezdéssel
kiegészíteni, azonban ezen szerkezeti egységesen belül a felhívott szakasz számát mindkét esetben
feleslegesen jelöli meg, mivel a 25. §-on belül egyértelmű, hogy annak a (2) bekezdésére utal.

10. Nyelvhelyességi és szerkesztési  módosítás. Nem egyértelmű, hogy mikortól számítva kell  a
munkaidő-beosztást legalább öt munkanappal előre írásban közölni.

11. A módosítás a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt
szükséges.

12. A Külszoltv. 11. §-a és 16. § (1) bekezdés e) pontja alapján az európai uniós szakmai vizsgát
nem csak a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK)
kihelyezésre kerülő személyeknek,  hanem minden olyan személynek le  kell  tennie,  aki  részben
vagy  egészben  európai  uniós  feladatokat  magában  foglaló  munkakör  ellátására,  bármely
külképviseletre kerül kihelyezésre. A kihelyezésre kerülő személy részben vagy egészben európai
uniós  feladatokat  magában  foglaló  munkakörök  betöltéséhez  szükséges  átfogó  európai  uniós
felkészítését  az  európai  uniós  ügyek  koordinációjáért  felelős  miniszter  irányítja.  A fentiekből
következően az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által kiadásra kerülő rendelet
hatálya  az  európai  uniós  szakmai  vizsga  és  vizsgázatás  tekintetében  nemcsak  az  EU  ÁK-ra
kihelyezésre kerülőkre, hanem ennél szélesebb személyi körre is ki kell, hogy terjedjen. Ezért a
felhatalmazó rendelkezést nem a törvény 59. § (3) bekezdésében (ami az EU ÁK tekintetében adja
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meg a felhatalmazásokat), hanem az 59. § új (3a) bekezdéseként szükséges beiktatni.

13. Szerkesztési módosítás.

14. Szerkesztési módosítás.

15. A módosítás a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt
szükséges

16. A törvényjavaslat 49. §-a (1) bekezdésének h) pontjában nem az egész 40. §-ra, hanem annak
csupán az (1) bekezdésére kell hivatkozni.

17-18. Szerkesztési módosítás.

19. A törvényjavaslat  31.  §-ában  a  Külszoltv.  22.  §-ának  tervezett  (7)  bekezdése  a  törvény
kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Ehhez képest a bekezdés b) pontja a 24. § (7)
bekezdésében  és  a  25.  §  (5)–(8)  bekezdésében  meghatározott  deviza-illetménypótlékra,  illetve
költségtérítés-kiegészítésre utal, amely szerkezeti egységek csak 2017. augusztus 1-jétől hatályosak.
A törvényjavaslat  34.  §-ának (3) bekezdésében a Külszoltv.  25.  §-ának tervezett  (6) bekezdése,
amely hatálybalépésére szintén a főszabály irányadó, a 25. § (2) bekezdésének augusztus 1-jétől
hatályos rendelkezéseire hivatkozik.A törvényjavaslat 50. §-ának a) pontja értelmében a Külszoltv.
tervezett 1. §-a (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti. A törvényjavaslat hivatkozott
rendelkezésének hatálybalépésére  a  főszabály irányadó,  míg  az  alapul  fekvő jogszabály érintett
szerkezeti  egységére  2017.  augusztus  1.  Következésképpen  e  helyütt  a  normaszöveg  már  azt
megelőzően hatályát veszti, hogy egyáltalán hatályba léphetett volna. Továbbá a törvényjavaslat 42.
és 49. §-nak is csak augusztus 1-jén kell hatályba lépnie.

20. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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