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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes közszolgálati tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/6353. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító

javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) a következő 15/A.
§-sal egészül ki:

,,15/A. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 81.
§ (3a)-(3d) bekezdésében foglaltak szerint az Egyetem óraadó oktatója lehet az is, aki
kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. Az Egyetem részéről a Kit. 81. § (3a) bekezdése
szerinti megállapodást a rektor a Fenntartó egyetértésével köti meg."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2.§

[A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: ]Az NKE tv.()] 16/A. §-



a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - NKE tv. 16/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2.§

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 16/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,16/A. § 

A honvédségi szervezet, illetve a rendvédelmi szerv állományába tartozó és az
Egyetemen megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatókat az Egyetem katonai,
rendészeti, valamint nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakjainak, [valamint]továbbá
doktori iskoláinak akkreditációja során teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóként kell
figyelembe venni."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - NKE tv. 16/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3.§

Az NKE tv. 1. alcíme a következő 16/B-16/D. §-sal egészül ki:

,,16/C. § 

(1) Amennyiben olyan változás következik be a közalkalmazott munkakörébe tartozó
feladatokban - így különösen az Egyetem feladatellátását érintő jogszabályváltozás esetén -.,_
amelynek hatékony ellátására a közalkalmazott oktatási és tudományos tevékenysége, iskolai
végzettsége, szakképzettsége vagy szakmai tapasztalata nem megfelelő, az Egyetem a
munkakört más közalkalmazottal is betöltheti."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - NKE tv. 16/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3.§

Az NKE tv. 1. alcíme a következő 16/B-16/D. §-sal egészül ki:
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,,(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a közalkalmazott a munkahelyén[,] vagy azon kívül
olyan magatartást tanúsít, amely az őt foglalkoztató Egyetem jó hírnevét súlyosan sérti."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - NKE tv. 16/D. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3.§

Az NKE tv. 1. alcíme a következő 16/B-16/D. §-sal egészül ki:

,,(3) Az érdemtelenség jogcímén
[megszüntetésének ]kezdeményezési jogát az Egyetem

történő felmentés

a) az ennek alapjául szolgáló [ok tudomásszerzésétől ]okról való tudomásszerzéstől
számított harminc napon belül, legfeljebb azonban az annak bekövetkezését követő egy éven
belül;

b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig[ gyakorolhatja.]

gyakorolhatja."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - NKE tv. 30. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

8.§

Az NKE tv. 30. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató köteles különösen)

,,g) a Magyar Honvédség parancsnoka által [elrendelt ]- a honvédelmi miniszter által
kijelölt államtitkár egyetértésével - elrendelt oktatási és szocializációs feladatokat ellátni."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - NKE tv. 31. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9.§

Az NKE tv. 31. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, valamint a doktori
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képzésben részt vevő hivatásos vagy szerződéses állományú hallgató külföldi tanulmányokat a
Magyar Honvédség parancsnokának engedélyével folytathat. A honvédtiszti alap- és
mesterképzésben részt vevő hallgató esetében vendéghallgatói és további (párhuzamos)
hallgatói jogviszony létesítéséhez, valamint a további szakképesítés, illetve szakképzettség
megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásához a Magyar Honvédség személyügyi
(szervének vezetője]szerve vezetőjének előzetes engedélye szükséges."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - NKE tv. 36. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. § 

Az NKE tv. 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Az Egyetem költségvetési forrásai terhére az Egyetem alapító okiratban
meghatározott feladataival és alaptevékenységével összefüggésben támogatás, adomány(,] és
más ellenérték nélküli kötelezettség vállalható, valamint kifizetés teljesíthető."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - NKE tv. 55/A. §
Módosítás jellege: módosítás

11. § 

Az NKE tv. a következő 55/A. §-sal egészül ki:

,,55/A. § 

(E törvénynek az ]Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2019.
évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) megállapított 16/B. § (1) bekezdés e) pontját a
Módtv.( ]3. hatálybalépésekor folyamatban lévő tanévtől kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17.§

(1) A Külszoltv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a (§ ]Külszoltv.
11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2) A tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő
kormánytisztviselő (a továbbiakban: felkészülő) tartós külszolgálati felkészítésének időtartama
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- a kihelyező vezető döntése alapján, ide nem értve a 10. § (2) bekezdése szerinti kijelölés esetét
- legalább egy, legfeljebb hat hónapig tarthat.

(2a) A szakdiplomata a felkészülés (2) bekezdés szerinti időtartamának eredménytelen
eltelte, kihelyezésének visszavonása, illetve külszolgálati [kirendelése,
vezénylése]kirendelésének, vezénylésének megszüntetése esetén visszahelyezésre kerül a
küldő szervhez."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Külszoltv. 11. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a [§ ]Külszoltv.
11. §-a a következő (5b)-(5f) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) A (2) bekezdés szerinti felkészülés ideje alatt a felkészülő cafetéria-juttatásra, a
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyekre nézve jogszabályban biztosított
pénzbeli és természetbeni juttatásokra, egyéb munkáltatói kedvezményekre, illetve a 23. §-ban
meghatározott illetményelőlegen túl egyéb fizetési előlegre nem jogosult.

(5b) A külföldi felkészülés alatt a kormányzati igazgatásról szóló törvény 133. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti időtartamnak minősülő felkészülési kötelezettség teljesítését a
kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője, vagy az általa írásban kijelölt kihelyező
szervvel jogviszonyban álló, vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő igazolhatja.

(Se) A (2) bekezdés szerinti hat hónapos határidő az 58/C. § (2) bekezdése, valamint a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 93. § (2) [bekezdés]bekezdése, 100. §-a, 102. §-a, 103.
§-a, [a ] 113. § ( 1) (bekezdés, a ]bekezdése és 131. § ( 1 )-(3) [bekezdés és az e törvény 58/C. § 
(2) ]bekezdése szerinti esetekben, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetén,
valamint a táppénz, baleseti táppénz, határozatlan idejűjogviszony esetén a csecsemőgondozási
díj, gyermekgondozási díj jogcím miatti keresőképtelenség időtartamára felfüggesztésre kerül.
A felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően a (2) bekezdésben meghatározott,
már megkezdett időtartam tovább folytatódik. [Jelen].E: bekezdés alkalmazása esetén a
kormánytisztviselő a [11. § ](4) bekezdés szerinti illetményre nem jogosult, ide nem értve az
(5d) bekezdésben foglaltakat.

(5d) Ha a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (e bekezdés
[alkalmazásában: ]alkalmazásában a továbbiakban: minisztérium) és annak
kormánytisztviselője között az 58/C. § (1) bekezdés b)-e) [pont)pontja szerinti esetben
megkötött megállapodásban foglaltak alapján, a minisztérium a megállapodásban rögzített
időtartamra a fogadó szerv által biztosított költségtérítés, napidíj vagy egyéb díjazás mellett a
kormánytisztviselő belföldi illetményét és jogszabály szerint őt megillető juttatásait is köteles
biztosítani, azokat a [11. § ](4) és (5a) bekezdés alapján biztosítja.

(Se) A külszolgálati felkészülés idejére a felkészülő a kormányzati igazgatásról szóló
törvény szerinti alapszabadságra, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény 155. §-a
szerinti pótszabadságra, valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény 128. § (3)
bekezdése szerinti álláshely besorolástól függő pótszabadság helyett
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a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati
munkakörbe történő felkészülés esetén három munkanap,

b) az 1. melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós
külszolgálati munkakörbe történő felkészülés esetén öt munkanap,

c) az 1. melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati
munkakörbe történő felkészülés esetén hét munkanap,

d) az 1. melléklet szerint vezető munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati
munkakörbe történő felkészülés esetén [a ]kilenc munkanap

pótszabadságra jogosult.

(5f) A (2) bekezdés szerinti felkészülő és a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi
felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról szóló
törvény szerinti szolgálati [ elismerés ]elismerésre a kormányzati igazgatásról szóló törvény
szerinti illetmény helyett a (4) bekezdés szerinti illetmény [alapul vételével ]alapulvételével a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 145. § (1) bekezdése szerinti mértékben jogosult."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § 
Módosítás jellege: módosítás

19.§

(1) A Külszoltv. 21. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését közvetlenül követően a
kihelyező vezető - a szakdiplomata kivételével - a határozatlan időre kinevezett
kormánytisztviselőt[,] a kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (1) bekezdése alapján
kinevezésének egyoldalú módosításával iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy
szakképesítése [figyelembe vételével ]figyelembevételével a kihelyező szervnek a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 55. § (1) [bekezdés]bekezdése vagy 56. § (1 )-(2)
[bekezdés]bekezdése szerinti álláshelyére helyezheti, ha a kihelyező szerv rendelkezik a
kormánytisztviselő által betölthető álláshellyel. Az álláshelyre történő helyezés során a
kihelyező vezető a kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (1) bekezdése alapján jogosult
a kormánytisztviselő határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonyának egyoldalú
módosítására is. A kormánytisztviselőt a kinevezés módosításának vele való közlésétől
számított öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a kormányzati igazgatásról szóló
törvény 89. § (5) bekezdésének [megfelelő ]alkalmazásával, a [21. § ](2) [bekezdése]bekezdés
szerinti illetménye alapulvételével fel kell menteni.

(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően,
amennyiben nem kerül sor az (1) bekezdés szerinti álláshelyre történő helyezésre, - a
szakdiplomata kivételével - a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt legfeljebb a 11.
§ (2) bekezdésében meghatározott időtartamig a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. §

6



(4) bekezdése szerinti álláshelyen belföldi felkészülési állományban tarthatja. A belföldi
felkészülés időtartama alatt a kihelyező vezető iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy
szakképesítése [figyelembe vételével ]figyelembevételével a kormánytisztviselőt
kinevezésének egyoldalú módosításával a kihelyező szervnek a kormányzati igazgatásról szóló
törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti álláshelyére helyezheti. A
belföldi felkészülési állományból a kihelyező szerv betölthető álláshelyére történő helyezése
során az ( 1) bekezdésben a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését közvetlenül
követő álláshelyre helyezésre vonatkozóan megállapított szabályok
[megfelelően ]alkalmazandóak. A belföldi felkészülés ideje alatt - ide nem értve a 11. § (5c)
[bekezdés]bekezdése szerinti időtartamot - a kormánytisztviselő a 11. § (4) bekezdése szerinti
illetményre jogosult. A belföldi felkészülés alatt a kormánytisztviselő cafetéria-juttatásra, a
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyekre nézve jogszabályban biztosított
pénzbeli és természetbeni juttatásokra, egyéb munkáltatói kedvezményekre, illetve a 23. §-ban
meghatározott illetményelőlegen túl egyéb fizetési előlegre nem jogosult.

(3) Ha a (2) bekezdés szerint belföldi felkészülési állományba helyezett
kormánytisztviselő a 11. § (2) bekezdése szerinti határidőig nem kerül a kihelyező vezető
részéről a (2) bekezdésben foglaltak szerint a kihelyező szervnek a kormánytisztviselő
végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő, a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti betölthető
álláshelyre helyezésre, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a kihelyező
szervnél megszűnik, azzal, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról szóló törvény
szerinti besorolási illetménye helyett a (2) bekezdés szerinti illetmény alapulvételével jogosult
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti végkielégítésre, illetve felmentési időre."

(2) A Külszoltv. 21. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A belföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő jogviszonyára a
11. § (5b)-(5f) bekezdésében foglaltakat [megfelelően ]kell alkalmazni.

(8) Az egy tartós külszolgálat időtartamára kinevezett kormánytisztviselő a berendelést
követően, amennyiben legkésőbb a berendelés időpontjáig a várandósságát a kihelyező
vezetőnek írásban bejelentette, a bejelentésnek a kihelyező vezetővel való közlésétől a
gyermeke megszületéséig az [(1)-(2) bekezdésében foglaltak megfelelő )(1) és (2)
bekezdésben foglaltak alkalmazásával belföldi felkészülő állományba helyezhető azzal, hogy a
kihelyező szervvel fennálló határozott időtartamú jogviszonya a gyermeke megszületésének
időpontjával - a törvény erejénél fogva - megszűnik."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Külszoltv. 24. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23.§

A Külszoltv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Ha írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel
tartózkodik, és nem folytat a 2. § 8a. pontjában meghatározott[,] vagy annak megfelelő
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jogviszony szerinti jövedelemszerző tevékenységet, a kihelyezett illetménye 12,5%-ának
megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult. A nyilatkozatra vonatkozó részletes szabályokat
a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (3) bekezdés - Külszoltv 25. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Külszoltv. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) A kihelyezettet az (5) bekezdés c) pontja szerinti gyermeknevelési költségtérítés
[110 %-ának] 110%-ának megfelelő gyermeknevelési költségtérítés illeti meg, ha gyermekét
egyedül neveli."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (5) bekezdés - Külszoltv. 25. § (15) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Külszoltv. 25. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 15) Ha a kihelyezett házastársa egy naptári hónapban 10 napnál többet tartózkodik a
kihelyezett nélkül az állomáshelytől távol, a kihelyezett az adott hónapban a 24. § (7)
[bekezdés]bekezdése szerinti juttatásra nem jogosult."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § 
Módosítás jellege: módosítás

25.§

A Külszoltv. 26. § (1)-(la) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések
lépnek:

,,(1) A kihelyezettet megillető díjazás kifizetése a kihelyezett által választott, legfeljebb
két - euró, [USA dollár, ]USA-dollár vagy forint fogadására alkalmas - fizetési számlára
történő utalással, a kihelyezett által meghatározott arányban megosztva történik.

(1 a) Ha az állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű
bankrendszer működik, ami az utalás biztonságát veszélyezteti, a díjazás legfeljebb 50%-os
mértékéig[,] a kifizetés pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés útján a
külképviseleten történik euróban vagy USA-dollárban attól függően, hogy a külképviselet
részére melyik valuta használata engedélyezett. A készpénzben kifizetésre kerülő díjazás euróra
vagy USA-dollárra történő átváltása a bérszámfejtés hónapját megelőző hónap 15. napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik."
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Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Külszoltv. 31. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28.§

A Külszoltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A kormányzati igazgatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően a kihelyező
vezető döntése szerint a belső szabályzatban meghatározott tartós légszennyezettségű
[állomáshelyek ]állomáshelyenként megállapítva az oda kihelyezettek részére a tárgyévben
időarányosan megállapított 5 nap rekreációs szabadság jár. A rekreációs szabadság a tárgyév
utolsó napjáig adható ki és a kihelyezett eddig az időpontig veheti igénybe."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Külszoltv. 31. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

28.§

A Külszoltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) A kihelyezés és a berendelés évének kivételével [- ]a kihelyezettet évente összesen"

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Külszoltv. 31. § (10) és (11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28.§

A Külszoltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(10) Ha a kihelyezett kormányzati szolgálati jogviszonya tartós külszolgálata
időtartama alatt szűnik meg, számára a végkielégítés, továbbá a szabadságmegváltás összege a
kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti besorolása helyett a 11. § (4)
[bekezdés]bekezdése szerinti illetmény alapulvételével kerül megállapításra.

( 11) A kihelyezett a külszolgálata időtartama alatti rendkívüli munkavégzés
ellentételezéseként ki nem adott szabadidő megváltására a tartós külszolgálatának időtartama
alatt a 21. § (2) [bekezdés]bekezdése szerinti illetmény alapulvételével, a külszolgálat
befejezését követően jogosult."

9 



Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29.§

(1) A Külszoltv. 33. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a
[§ ]Külszoltv. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(1) A kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti szolgálati
[elismerés helyett ]elismerésre a [11. § (4) bekezdés]kormányzati igazgatásról szóló törvény
szerinti illetmény [alapul vételével ]helyett a [kormányzati igazgatásról szóló törvény
145]11. § [(l)]B)_ bekezdése szerinti [mértékben ]illetmény alapulvételével jogosult.

(2) A kihelyezettet és a külképviselet által foglalkoztatott házastársat a
keresőképtelensége időtartamára éves szinten összesen legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a
havi devizailletményének, illetve a külképviselet által foglalkoztatott házastársat a
munkabérének 60%-a, belföldön 30%-a illeti meg. A 90. napot követően a kihelyezettet,
valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársat - ha szállítható állapotban van -
további gyógykezelésre haza kell szállítani. Az éves szinten £!_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.

(2a) Ha a felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő táppénzre, baleseti
táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra jogosult, akkor a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
szabályai az irányadóak. A 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba,
valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett
kormánytisztviselőt az Ebtv.-ben meghatározott betegszabadsága idejére a 11. § (4) bekezdése
szerinti illetményének a 60%-a illeti meg."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

32.§

(1) A Külszoltv. 52. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) A 25. § (4) bekezdésétől eltérően az EU ÁK tekintetében a központi
költségvetésről szóló törvény a 25. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti költségtérítés
esetében alacsonyabb költségtérítés-alapot is megállapíthat."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Külszoltv. 52. § (8) bekezdés

10



Módosítás jellege: módosítás

32.§

A Külszoltv. 52. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) A kihelyező szerv az EU ÁK-ra kihelyezettek számára az euróárfolyam-emelkedés
hatásának mérséklésére [árfolyamkompenzációt]árfolyam-kompenzációt biztosíthat. Az
árfolyam-kompenzáció megállapításának feltételeire, mértékére vonatkozó részletes
szabályokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter rendeletben állapítja
meg."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Külszoltv. 58. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33.§

A Külszoltv. 58. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

,,(6a) A (6) bekezdés szerinti, a külpolitikáért felelős rmrnszter által vezetett
minisztériummal[,] mint kihelyező szervvel határozatlan idejű munkaviszonyban álló
kihelyezettek munkaviszonyára a 21. §-t kell [megfelelően ]alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Külszoltv. 57/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34.§

A Külszoltv. a következő V. Fejezettel egészül ki:

,,57/A. § 

(1) Ha

a) a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó támogatási szerződés megkötésére irányuló eljárással összefüggésben

aa) a támogatási kérelemben,

ab) a támogatási kérelem befogadhatóságának vizsgálatakor keletkezett
iratokban,

ac) a támogatási döntésben, illetve feltételes támogatási ajánlatban,
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ad) a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem vizsgálatakor
keletkezett iratokban, valamint

ae) a beszámolás és visszakövetelés során keletkezett iratokban

foglalt adatok,

b) a diplomáciai (érintkezés formalizált és nem formalizált dokumentumaiban
foglalt olyan adatok, amelyek a diplomáciai ]vagy gazdasági kapcsolatok jövőbeli
kialakítására, módosítására vagy megszüntetésére [irányulnak]irányuló. az erre
(irányuló]vonatkozó döntés meghozatala előtt keletkezett, a diplomáciai érintkezés formalizált
és nem formalizált dokumentumaiban foglalt adatok. valamint

c) a tartós külszolgálatra kihelyező szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló, a külgazdasági, külpolitikai, valamint a diplomáciai feladatellátásban érintett vagy abban
közreműködő személyek valamely, e feladatellátással összefüggésben kezelt személyes
adatának

megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági( vagy nemzetgazdasági]
érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit
veszélyezteti, azok megismerése iránti igény teljesítését az e bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelő adat tekintetében, annak keletkezésétől számított öt évig meg kell tagadni."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Külszoltv. 57/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34.§

A Külszoltv. a következő V. Fejezettel egészül ki:

,,(2) Az (1) bekezdésben (foglaltaktól eltérően]foglalt adatok megismerése iránti igény
teljesíthetőségéről

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok (megismerése iránti igény
teljesíthetőségéről ]tekintetében Magyarország külpolitikai, külgazdasági(,
nemzetgazdasági] érdekeit mérlegelve - a külgazdasági ügyekért felelős miniszter,

b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok [ megismerése iránti igény
teljesíthetőségéről ]tekintetében - Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit mérlegelve - a
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter( dönt.]

dönt."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Külszoltv. 58/C. §
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Módosítás jellege: módosítás

35.§

A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/B-58/D. §-sal egészül ki:

,,58/C. § 

( 1) E törvénynek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel megállapított
rendelkezéseinek hatálybalépésekor[ a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
kihelyező szervvel (jelen § alkalmazásában: minisztérium) jogviszonyban álló és a
minisztérium mint áthelyező szerv által e törvény szerinti tartós külszolgálatra történő
kihelyezés céljából határozott időre más kormányzati igazgatási szervhez áthelyezett vagy
a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. § szerinti nemzeti szakértői vagy ezzel
egyenértékű tevékenységet folytató vagy állam- vagy kormányközi nemzetközi
szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél átmenetileg jogviszonyt létesített
kormánytisztviselő az e törvény 11. §-a szerinti felkészülőnek minősül. A határozott idejű
áthelyezés, a nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű tevékenység vagy állam- vagy
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél fennálló
átmenetileg létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén, valamint a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti esetben a
kormánytisztviselő vonatkozásában a kihelyező szerv a 21. § szerinti, az átmeneti belföldi
felkészülési állományba tartozó kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint
köteles eljárni.]

a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett kihelyező szerv (e § alkalmazásában a
továbbiakban: minisztérium) által e törvény szerinti tartós külszolgálatra történő kihelyezés
céljából határozott időre más kormányzati igazgatási szervhez áthelyezett,

b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti nemzeti szakértői vagy
ezzel egyenértékű tevékenységet folytató vagy

e) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél
átmenetileg jogviszonyt létesített

azon kormánytisztviselő, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló törvény 81. § (1)
bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói
jogokat, az e törvény 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba helyezett
kormánytisztviselőnek minősül.

(2) A határozott idejű áthelyezés, a nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű
tevékenység vagy állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió
szerveinél fennálló átmenetileg létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén,
valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti esetben a
kormánytisztviselő vonatkozásában a kihelyező szerv a 21. § szerinti, az átmeneti belföldi
felkészülési állományba tartozó kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles
eljárni.

(2) E törvény szerinti [külpolitikáért felelős minisztériummal jogviszonyban álló
kormánytisztviselőt]azon kormánytisztviselőt, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló
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törvény 81. § (1) bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja
a munkáltatói jogokat

a) az e törvény hatálya alá tartozó másik kihelyező szervnél történő tartós külszolgálati
kihelyezés érdekében történő külszolgálati kirendelés[, vagy] esetén.

b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti[,] vagy ezzel egyenértékű
tevékenység(, vagy] esetén,

e) - a kormányzati igazgatásról szóló törvény 104. § (8) bekezdésében foglaltaktól
eltérően - állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve nemzetközi[,] vagy
regionális szervezetnél vagy g_Európai Unió szerveinél (külügyi-, külpolitikai-,
nemzetközi-]külügyi, külpolitikai, nemzetközi vagy egyéb diplomáciai tevékenység
megkezdése érdekében történő átmeneti jogviszony létesítése esetén, vagy

d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szennti
esetben[ annak időtartamára a kihelyező vezető a kormányzati igazgatásról szóló törvény
56. § ( 4) bekezdése szerinti álláshelyre, külföldi felkészülési állományba helyezi. Az e
bekezdés szerint külföldi felkészülő állományba helyezett kormánytisztviselők
jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni.]

annak időtartamára a kihelyező vezető a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. §
(4) bekezdése szerinti álláshelyre, külföldi felkészülési állományba helyezi. Az e bekezdés
szerint külföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés a)-d) [pont]pontja szerint kormánytisztviselő jogviszonyára a (2)
bekezdés a)-d) [pont]pontja szerinti időtartam megszűnését vagy megszüntetését követően - a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre, belföldi
felkészülési állományba történő áthelyezésével a 21. § rendelkezéseit kell
[megfelelően ]alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Külszoltv. 58/D. §
Módosítás jellege: módosítás

35.§

A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/B-58/D. §-sal egészül ki:

,,58/D. § 

Ha a 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, valamint a 21. § (2)
bekezdése szennti belföldi felkészülési állományba kinevezett
(kormánytisztviselőt ]kormánytisztviselő számára a keresőképtelenségére tekintettel járó
pénzbeli egészségbiztosítási ellátások folyósítása 2019. január 1-jét megelőzően megkezdődött,
akkor az ellátás továbbfolyósításánál továbbra is az Ebtv. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak."
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Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

36.§

(1) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)

,,g) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett orvosi
vizsgálat"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Külszoltv. 59. § (3) bekezdés 1) pont
Módosítás jellege: módosítás

36.§

A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az
EU ÁK tekintetében)

,,l) az [árfolyamkompenzáció]árfolyam-kompenzáció feltételeinek és mértékének"
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § 
Módosítás jellege: módosítás

37.§

A Külszoltv.

a) 2. § 8a. pontjában a ,,helyétől" szövegrész helyébe ,,a helyétől, ideértve a fogadó államban
végzett biztosítotti jogviszonyt keletkeztető tevékenységet is" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdés d) pontjában [a ,,120%-ával" ]az ,,az 120%-ával" szövegrész helyébe [a
,,140%-ával" ]az ,,a 140%-ával" szöveg,
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e) 13. § (6) bekezdésében az ,,A megbízással díjazás nem jár." szövegrész helyébe az ,,A
megbízott részére díjazás állapítható meg. A díjazás nem önálló tevékenységből származó
jövedelemnek minősül." szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében a ,,megnevezés" szövegrész helyébe a ,,megnevezés, illetve a
külgazdasági és külügyminiszteri tanácsadói vagy [-főtanácsadói]főtanácsadói cím" szöveg,

e) 18. § ( 1) bekezdésében a ,,figyelembevételével" szövegrész helyébe a ,,figyelembevételével
belső utasításban" szöveg,

f) 19. § (3) bekezdésében az ,,Az ideiglenes kiküldetés" szövegrész helyébe az ,,A külszolgálat
alatt teljesített ideiglenes külföldi kiküldetés" szöveg,

g) 20. § (6) bekezdésében az ,,a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján való besorolása
szerinti illetményt" szövegrész helyébe a ,, 11. § (4) [bekezdés]bekezdése szerinti illetményt"
szöveg,

h) 21. § (5) bekezdésében a ,,visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével" szövegrész
helyébe a ,,helyezhető annak vezetője egyetértésével a kormányzati igazgatásról szóló törvény
89. § (6) bekezdése alapján úgy, hogy a fogadó kormányzati igazgatási szerv a
kormánytisztviselő új beosztási okiratát a külszolgálat megszűnését követő napi hatállyal állítja
[ki."]ki" szöveg,

i) 22. § (1) bekezdésében az ,,intézkedést" szövegrész helyébe az ,,intézkedést, illetve ezek
módosításait, visszavonását" szöveg,

j) 23. § (9) bekezdésében az ,,illetmény-" szövegrész helyébe a ,,devizailletmény-" szöveg,

k) 25. § (la) bekezdésében az ["óvodáztatási],,óvodáztatási és [iskoláztatási"]iskoláztatási"
szövegrész helyébe a ["gyermeknevelési"],.gyermeknevelési" szöveg,

1) 25. § (2) bekezdés e) pont ca) alpontjában az ["óvodáztatási],,óvodáztatási és iskoláztatási
költségtérítésből (a továbbiakban: iskoláztatási [költségtérítés)" ]költségtérítés)" szövegrész
helyébe a ["gyermeknevelési költségtérítésből"].,gyermeknevelési költségtérítésből" szöveg,

m) 25. § (7) [és (9) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében ]bekezdésében a ,,megállapított
iskoláztatási" szövegrész helyébe a .,megállapított gyermeknevelési" szöveg. az
["iskoláztatási ] ..az iskoláztatási" szövegrész helyébe [a "gyermeknevelési" ]~
gyermeknevelési" szöveg,

n) 25. § [(7)][2.)_ bekezdésében [a "az iskoláztatási" ]és 52. § (2) bekezdésében az
,.iskoláztatási" szövegrész helyébe a ["a gyermeknevelési" ],,gyermeknevelési" szöveg,

o) 26. § (la) bekezdésében az ,,útján" szövegrész helyébe az ,,útján legfeljebb 50%-os
mértékéig" szöveg

lép.
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím címe
Módosítás jellege: módosítás

4. A kormányzati igazgatásról szóló [törvény ]2018. évi CXXV. törvény módosítása

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 81. §-a a
következő (3a)-(3d) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A munkáltatói jogkör gyakorlója - a kormányzati igazgatási szerv, a
kormánytisztviselő és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megállapodása alapján - álláshelyen
ellátandó feladatként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett oktatói, kutatói
tevékenységet (a továbbiakban együtt: oktatási feladat) is meghatározhat.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell az oktatási feladat heti
óraszámát, valamint - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - rendelkezni kell a
feladatellátással összefüggő egyéb kérdésekről.

(3c) Az oktatási feladat ellátása a kormányzati szolgálati jogviszonyt, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását nem érinti. Az oktatási feladatot ellátó kormánytisztviselő a
kinevezése szerinti illetményre és egyéb juttatásokra, kedvezményekre és támogatásokra
jogosult. A kormánytisztviselő illetményét, a számára biztosított egyéb juttatásokat,
kedvezményeket és támogatásokat, az ezzel járó közterheket és az oktatási feladat ellátásával
felmerülő költségeket a kormányzati igazgatási szerv viseli.

(3d) Az oktatási feladat ellátása az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett
szakmai tapasztalatnak minősül."

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 40. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 244. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kormányzati főhivatal vezetője az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla
szerinti közigazgatási államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói
jogkör gyakorlója állapítja meg. A kormányzati főhivatal vezetője a kormányrendeletben
meghatározott juttatásokra jogosult."
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Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 41. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 247. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A központi hivatal vezetője az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla
szerinti közigazgatási államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói
jogkör gyakorlója állapítja meg. A központi hivatal vezetője a kormányrendeletben
meghatározott juttatásokra jogosult."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 42. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 281. § (4) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

,,27. az oktatási feladat ellátására kötött megállapodás tartalmára vonatkozó részletes
szabályokat."

Módosítópont sorszáma: 3 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 43. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Kit. 291. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) Ahol jogszabály a Kttv. 204. §-át rendeli alkalmazni, azon e törvény 216. §-át kell
érteni."

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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A Kit. 291. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Ahol jogszabály kormányzati főhivatal vagy központi hivatal vezetőjének
illetménye tekintetében az államtitkárra vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, a 244. § (1)
bekezdésében, illetve a 247. § ( 1) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak tekinteni."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § 
Módosítás jellege: módosítás

39.§

A [kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény]Kit.

a) 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában az ,,álláshelyen ellátandó feladat meghatározása"
szövegrész helyébe az ,,álláshelyen ellátandó feladat szabályzatban történő meghatározása"
szöveg,

[b) 244. § (1) bekezdésében és a 247. § (1) bekezdésében az ,,államtitkári illetményre"
szövegrész helyébe az ,,a Ksztv. szerinti államtitkári illetményre" szöveg,

e) 248. § (1) bekezdésében az ,,az e fejezetben" szövegrész helyébe az ,,a (2) és (3)
bekezdésben, valamint a 249. és 250. §-ban" szöveg,]

d) 250. § (1) bekezdésében az (,, azzal, hogy" ],,azzal, hogy az illetmény az állami
költségvetésről szóló törvényben megállapított közszolgálati tisztviselői illetményalap (a
továbbiakban: illetményalap) huszonhatszorosát nem haladhatja meg" szövegrész helyébe az
,,akként, (hogy" ]hogy a havi illetmény nem haladhatja meg az 1. melléklet I. pontjában foglalt
Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső határát" szöveg,

e) 259. §-ában a ,,legfeljebb az illetményalap huszonkétszeresében állapítja meg" szövegrész
helyébe az ,,állapítja meg azzal, hogy a havi illetmény nem haladhatja meg az 1. melléklet II. 
pontjában foglalt Illetménytábla szerinti főosztályvezetői illetmény felső határát" szöveg,

e) 274. § (5) (bekezdésében a ,,vezetői" ]bekezdés a) pontjában az ,,osztályvezetőnél"
szövegrész helyébe [a ,,szakmai vezetői" ]az ,,osztályvezetőnél, járási hivatalvezető
helyettesnél, igazgatónál" szöveg,

f) 274. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,főosztályvezetőnél" szövegrész helyébe a
,Jőosztályvezetőnél, főigazgatónál, hivatalvezetőnél" szöveg,

f) 281. § (4) bekezdés 14. pontjában a ,,sajátos jogállására" szövegrész helyébe a ,,valamint a
sajátos jogállására" szöveg,

g) 291. § (2)-(4) bekezdésében a ,,2019.június 30-áig" szövegrészek helyébe a ,,2019. december
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31-éig" szöveg,

h) 295. § (1) bekezdésében a ,,2019.július 1-jéig" szövegrész helyébe a ,,2019.június 30-ig"
szöveg,

i) 295. § (2) bekezdésében a ,,2019. július 1-jéig" szövegrész helyébe a ,,2019. június 30-ig"
szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

f) 281. § (4) bekezdés 14. pontjában a (,,sajátos jogállására" ],,programban szakértőként
résztvevő" szövegrész helyébe a [,,valamint ] ..programban. illetve a (sajátos
jogállására" ]nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott szakértőként résztvevő" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

g) 291. § [(2)-(4) )(2) bekezdés a) és b) pontjában. (3) bekezdés a)-c) pontjában, valamint (4)
bekezdésében a ,,2019. június 30-áig" [szövegrészek]szövegrész helyébe a ,,2019. december
31-éig" szöveg[,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § h) és i) pont
Módosítás jellege: elhagyás

39. §
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A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

[h) 295. § (1) bekezdésében a ,,2019. július 1-jéig" szövegrész helyébe a ,,2019. június 30-
ig" szöveg,

i) 295. § (2) bekezdésében a ,,2019. július 1-jéig" szövegrész helyébe a ,,2019. június 30-ig"
szöveg]

lép.

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 
Módosítás jellege: módosítás

40.§

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - [a kihirdetését követő 8.
napon ]2019. július l-jén lép hatályba.

(2) A 21. és 25. § [a kihirdetést követő 30. napon ]2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[41. § 

A39. § 

a) h) pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

b) i) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1)
bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.]

INDOKOLÁS

1., 33., 36. A módosítás célja annak biztosítása, hogy az álláshelyen ellátandó feladatok részévé
lehessen tenni az egyetemi oktatói és kutatói tevékenységet, amennyiben kormánytisztviselő,
az egyetem és a kormányzati igazgatási szerv előzetesen megállapodik erről. A
megállapodásban rögzíteni kell az oktatási feladat heti óraszámát, valamint - a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint - rendelkezni kell a feladatellátással összefüggő egyéb
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kérdésekről. Az oktatási feladat ellátása a kormányzati szolgálati jogviszonyt, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását nem érinti. Az oktatási feladatot ellátó kormánytisztviselő a
kinevezése szerinti illetményre és egyéb juttatásokra jogosult. A kormánytisztviselő
illetményét, egyéb juttatásait, az ezzel járó közterheket és az oktatási feladat ellátásával
felmerülő költségeket a kormányzati igazgatási szerv viseli. Ehhez kapcsolódik a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemről szóló törvény módosítása, amely szerint az Egyetem óraadó oktatója
lehet az is, aki kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. A fenti pontok tartalmilag
összefüggenek.
2. Jogtechnikai pontosítás
3. Lásd a T/6353/3/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/6353/3/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/6353/3/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/6353/3/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/6353/3/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/6353/3/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/6353/3/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/6353/3/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/6353/3/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/6353/3/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/6353/3/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/6353/3/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/6353/3/13. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/6353/3/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/6353/3/15. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/6353/3/16. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. Lásd a T/6353/3/17. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. Lásd a T/6353/3/18. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
21. Lásd a T/6353/3/19. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Lásd a T/6353/3/20. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
23. Lásd a T/6353/3/21. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
24. Lásd a T/6353/3/22. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
25. Lásd a T/6353/3/23. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Elhagyásra kerül
továbbá a nemzetgazdasági érdekekre vonatkozó utalás.
26. Lásd a T/6353/3/24. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. Elhagyásra kerül
továbbá a nemzetgazdasági érdekekre vonatkozó utalás.
27. Lásd a T/6353/3/25. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. Lásd a T/6353/3/26. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
29. Lásd a T/6353/3/27. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. Lásd a T/6353/3/28. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
31. Lásd a T/6353/3/29. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

22



32. Lásd a T/6353/3/30. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
34. A kormányzati főhivatal vezetője az 1. melléklet I. Illetménytábla szerinti közigazgatási
államtitkári illetményre jogosult a jelenlegi államtitkári illetmény helyett.
35. A központi hivatal vezetője az 1. melléklet I. Illetménytábla szerinti közigazgatási
államtitkári illetményre jogosult a jelenlegi államtitkári illetmény helyett.
37. Az önkormányzati főtanácsadó és tanácsadó illetménye és pótszabadsága vonatkozásában
alkalmazni rendeli a javaslat a Kit.-nek a politikai főtanácsadóra és tanácsadóra vonatkozó 216.
§-át, mivel a Kit. a Kttv.-ből áthelyezte ezeket a szabályokat a Kit.-be.
38. Tekintettel arra, hogy a 34. pont alapján változik a kormányzati főhivatal vezetőjének, a 35.
pont alapján pedig a központi hivatal vezetőjének illetménye, szükséges rendelkezni arról, hogy
ahol jogszabály kormányzati főhivatal vagy központi hivatal vezetőjének illetménye
tekintetében az államtitkárra vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, a 244. § (1)
bekezdésében, illetve a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
39. A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) főigazgatójának
illetménye nem haladhatja meg a helyettes államtitkári illetmény felső határát (jelenleg ez a
határ az illetményalap huszonhatszorosa). A járási hivatal vezetőjének illetménye nem
haladhatja meg a központi hivatalokra vonatkozó illetménytábla szerinti főosztályvezetői
illetmény felső határát (jelenleg ez a határ az illetményalap huszonkétszerese). A
kormányhivatal főigazgatója és a járási hivatal vezetője annyi vezetői pótszabadságra jogosult,
mint a kormányhivatal főosztályvezetője (13 nap). A kormányhivatal igazgatója és a járási
hivatalvezető helyettese annyi vezetői pótszabadságra jogosult, mint a kormányhivatal
osztályvezetője (11 nap).
40. Pontosításra kerül az Európai Unió vagy nemzetközi szerezetek által finanszírozott
fejlesztési programban szakértőként résztvevő kormánytisztviselő jogviszonyával kapcsolatos
felhatalmazó rendelkezés.
41. Jogtechnikai pontosítás.
42., 44. A módosítás javasolja elhagyni a törvényjavaslatból a 39. § h) és i) pontját és az
azokhoz kapcsolódó sarkalatossági záradékot. A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
43. Lásd a T/6353/3/32. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2019. június 20.
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