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Összegző jelentés

az egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/2935.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában –  2018.  november  8-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. november 8-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról szóló
T/2935. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/2935/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Konztv.: a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény
Külszoltv.: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
Szja tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
Tny.: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3.  számú
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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3. §

A Tbj. „A biztosítottak” [című ]alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Tbj. 21. §-a a következő [21. § ]f) ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

5. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
18. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó
biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, vagy ha a tartós külszolgálat ideje
alatt  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
szolgáltatások  fedezetéről  szóló  törvény  szerinti,  nyugellátásra  jogosító  szolgálati  idő-  és
nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését  célzó megállapodás szerinti  járulékot megfizette,
valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási
díjban,  gyermekgondozást  segítő  ellátásban,  gyermekgondozási  segélyben,  gyermeknevelési
támogatásban  és  a  súlyosan  fogyatékos  vér  szerinti  vagy  örökbe  fogadott  gyermekére
tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998.
január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Konztv. 5. §-a a következő [5. § ](7) bekezdéssel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) A Külszoltv. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„5a.  életvitelszerű  tartózkodás:  a  kihelyezett  és  a  8.  pont  szerinti  hozzátartozója  megszakítás
nélkül,  életvitelszerűen  tartózkodik  a  fogadó  államban,  ha  a  tartós  külszolgálat  megkezdését
követően a fogadó államban lakóhelyül szolgáló ingatlanban szervezi az életét továbbá, ha az
életvitelhez  szükséges  tevékenységeket  jellemzően  a  fogadó  államban  folytatja,  valamint  a
közüzemi szolgáltatásokat személyesen a fogadó államban veszi igénybe;”

(2) A Külszoltv. 2. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„8a. jövedelemszerző tevékenység: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
16.  §  (1)  bekezdésében  és  24.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  és  a  társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény
szerinti  biztosítotti  jogviszonyt  keletkeztető tevékenység – kivéve,  ha a kihelyezett  házastársa
csecsemőgondozási  díjban  vagy gyermekgondozási  díjban  részesül,  továbbá  ide  nem értve  a
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX  törvény  85.  §  (2)  bekezdése  szerinti
gyakorolható  tevékenységet,  valamint  az ingatlan-  vagy termőföld-bérbeadást  –  függetlenül  a
tevékenység végzésének helyétől;”

(3) A Külszoltv. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
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„17.  szakdiplomata:  az a  diplomata,  akit  központi  államigazgatási  szerv egy ágazati  szakmai
feladat külképviseleten történő ellátására, határozott időre helyez át, vagy a hivatásos szolgálati
jogviszonyra  vonatkozó  szabályok  szerint  –  kormányzati  szolgálati  jogviszonyban  történő
foglalkoztatásra – vezényel a kihelyező szervhez;”

[11. §

(1) A Külszoltv. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„17. szakdiplomata:  az  a  diplomata,  akit  központi  államigazgatási  szerv  egy  ágazati
szakmai  feladat  külképviseleten  történő  ellátására,  határozott  időre  helyez  át,  vagy  a
hivatásos  szolgálati  jogviszonyra  vonatkozó  szabályok  szerint  –  kormányzati  szolgálati
jogviszonyban történő foglalkoztatásra – vezényel a kihelyező szervhez;”

(2) A Külszoltv. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„5a. életvitelszerű  tartózkodás:  a  kihelyezett  és  a  8.  pont  szerinti  hozzátartozója
megszakítás nélkül, életvitelszerűen tartózkodik a fogadó államban, ha a tartós külszolgálat
megkezdését követően a fogadó államban lakóhelyül szolgáló ingatlanban szervezi az életét
továbbá,  ha  az  életvitelhez  szükséges  tevékenységeket  jellemzően  a  fogadó  államban
folytatja,  valamint  a  közüzemi  szolgáltatásokat  személyesen  a  fogadó  államban  veszi
igénybe.”

(3) A Külszoltv. 2. §-a a következő 2. § 8a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„8a. jövedelemszerző  tevékenység:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.
törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  és  24.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  és  a
társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
szolgáltatások  fedezetéről  szóló  törvény  szerinti  biztosítotti  jogviszonyt  keletkeztető
tevékenység  –  kivéve,  ha  a  kihelyezett  házastársa  csecsemőgondozási  díjban  vagy
gyermekgondozási  díjban részesül,  továbbá ide  nem értve  a  közszolgálati  tisztviselőkről
szóló 2011.  évi  CXCIX törvény 85.  §  (2)  bekezdése  szerinti  gyakorolható tevékenységet,
valamint az ingatlan vagy termőföld bérbeadást – függetlenül  a tevékenység végzésének
helyétől;”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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12. §

A Külszoltv. 4. alcíme a következő 9/B. [§-al]§-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

27. §

(1) A Külszoltv. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  kihelyezettet  és  a  külképviselet  által  foglalkoztatott  házastársat  a  keresőképtelensége
időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletményének, illetve a külképviselet
által foglalkoztatott házastársat a munkabérének 60%-a, belföldön 30%-a illeti meg. A 11. § (3)
bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi
felkészülési  állományba  kinevezett  kormánytisztviselőt  és  kormányzati  ügykezelőt
keresőképtelensége esetén a 11. § (4) bekezdése szerinti illetményének a 60%-a illeti meg. A 90.
napot  követően  a  kihelyezettet,  valamint  a  külképviselet  által  foglalkoztatott  házastársat  –  ha
szállítható állapotban van – további gyógykezelésre haza kell szállítani. A 90. napot meghaladó –
további legfeljebb 90 nap – időtartamra a kihelyezett a devizailletményének, a külképviselet által
foglalkoztatott házastárs a munkabérének 30%-ára jogosult függetlenül a tartózkodás helyétől.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Külszoltv. 35/D. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Külszoltv. 10. alcíme a következő 35/D. §-sal egészül ki:

„35/D. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti érvényesítési jogosultság [adható ]az
e  törvény  hatálya  alá  tartozó,  tartós  külszolgálat  alatt  gazdálkodási  feladatkört  ellátó  személy
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részére adható, aki
a) szakirányú szakmai végzettséggel rendelkezik[,] vagy
b) legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és a kihelyező szerv által szervezett gazdasági
képzésen sikeres szakmai vizsgát tett.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Külszoltv. 37. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Külszoltv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. §

A 11. § (3) és (4) bekezdése, a 19. §, a 21. § (2)-(3) bekezdése, és a 28. § (1) bekezdése az EU ÁK
tekintetében nem alkalmazható.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 32. §
Módosítás jellege: kiegészítés

32. §

A Külszoltv. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A miniszter  hivatali  érdekéből  kivételesen  az  (1)  bekezdés  szerinti  pályázat  mellőzésével,
kijelölés  útján  is  dönthet  a  diplomata,  valamint  az  adminisztratív  és  technikai  álláshely
betöltéséről.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Külügyi bizottság
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Módosítópont: T/2935/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Külszoltv. 59. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„d) az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátásának”

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

[34. §

A Külszoltv. 59. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„q) az  egységes  külképviseleti  rendszer  adminisztratív-technikai  működésével  és
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának”

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás

37. §

Hatályát veszti a Külszoltv.[ 22. § (5) bekezdése.]
a) 22. § (5) bekezdése, valamint
b) a 25. § (17) bekezdésében az „e törvény hatálya alá nem tartozó munkáltatónál” szövegrész.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. §
Módosítás jellege: módosítás
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39. §

Ez a törvény [a kihirdetését követő harmadik napon ]2019. január 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Szja tv. 3. számú melléklet II. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„9.  a  külképviseletekről  és  a  tartós  külszolgálatról  szóló  törvény  szerint  tartós  külszolgálatra
kihelyezett magánszemély, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi
szolgálatra  kihelyezett  szolgálati  jogviszonyban  álló  személy,  valamint  a  közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény hatálya alatt  álló  90 napot meghaladó külföldi  kiküldetést  teljesítő,  a
Magyar  Honvédség  személyi  állományába  tartozó,  közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  személy
részére  a  saját  és  hozzátartozói  külföldi  életvitelével  kapcsolatban  felmerülő  többletköltségek
fedezetére a vonatkozó törvény vagy a végrehajtására kiadott más jogszabály alapján megállapított
átalány-költségtérítés, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint
tartós külszolgálatra kihelyezettet megillető egyszeri költözési költségtérítés összege;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/2935/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
7. § (2) bekezdés - Konztv. 4. § (3) 
bekezdés

…egyeztetés [figyelembe vételével ]
figyelembevételével dönt.

2. 9. § - Konztv. 7. § (5) bekezdés … [mely]amely esetekben…

3. 12. § - Külszoltv. 9/B. § (2) bekezdés
…munkaviszonyát [helyre állítani ]
helyreállítani és … 
…kell [figyelemebe]figyelembe venni…

4. 13. § - Külszoltv. 10. § (1) bekezdés
… munkavállalói[ illetve], illetve a … 
… társaság, illetve…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

5. 18. § - Külszoltv. 21. § (3) bekezdés

…foglaltak [figyelembe vételével ]
figyelembevételével belföldi … 
…egyoldalú [kinevezés-
módosítást]kinevezésmódosítást nem… 
… el, a… 
…a [kinevezés-
módosítás]kinevezésmódosítás vele…

6.
21. § (3) bekezdés - Külszoltv. 25. § (5) 
bekezdés záró szövegrész

… [ide értve ]ideértve azt …

7.
27. § (1) bekezdés - Külszoltv. 33. § (6) 
bekezdés

… juttatásra, illetve…

8. 33. § nyitó szövegrész … [§-al]§-sal egészül…

9. 33. § - Külszoltv. 58/A. § (1) bekezdés
… [hatályba lépését ]hatálybalépését 
megelőzően …

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

11. 2. melléklet 4. pont …f) [e-mail címe]e-mail-címe;…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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