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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:

HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte az ,,egyes közszolgálati tárgyú

törvények módosításáról" szóló, T/6353. számú törvényjavaslat és az összegző módosító

javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes

javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően

tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,

ezért a HHSZ 46. § ( 11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.

Budapest, 2019. június 20.
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2019. évi ..... törvény

egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

1. § 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § ( 1) bekezdésében az ,,a köztisztviselői illetményalap" szövegrész
helyébe az ,,a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap" szöveg lép.

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

2.§

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."

3.§

Az 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, továbbá doktori iskoláinak akkreditációja során
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóként kell figyelembe venni."

4.§

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

,,16/8. § 

( 1) A közalkalmazotti jogviszonyt - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben



meghatározottakon túl - felmentéssel megszüntetheti az Egyetem, ha
a) a feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a közalkalmazott munkakörében másik
közalkalmazottat kíván alkalmazni,
b) a közalkalmazott a munkakörének betöltésére érdemtelenné vált,
e) az Egyetemen a teljes oktatói és tanári létszám által a tanításra fordított idő kötelező óraszámai
összegének és az Egyetem által elindított szakok képzési terve alapján megtartott tanórák számának
aránya meghaladja az l ,25-ös arányszámot a két egymást követő tanulmányi félév átlagában.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
rendelkezései közül a felmentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket az ( 1)
bekezdés b) pontja esetében nem kell alkalmazni.

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.

(2) Az Egyetem köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy a közalkalmazott a feladatok ellátásához
szükséges ( 1) bekezdés szerinti követelményeket az Egyetem által biztosított határidőn belül
teljesítse.

(3) A közalkalmazott jogviszonyát az ( l) bekezdésben foglalt okból megszüntetni kizárólag abban az
esetben lehet, ha az Egyetemen a közalkalmazott oktatási és tudományos tevékenységének, iskolai
végzettségének, szakképzettségének, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető munkakör nincs,
vagy az így felajánlott munkakört a közalkalmazott nem fogadja el.

(4) A felajánlandó munkakör meglétéről, annak hiányáról, illetve a munkakör el nem fogadásának
következményeiről a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat.

(5) A felmentés indokolásának tartalmaznia kell
a) az Egyetem érdekkörében felmerülő ( 1) bekezdés szerinti okot, és
b) azt a követelményt, amely a munkakör betöltéséhez szükséges, azonban a közalkalmazott azzal
nem rendelkezik.

( 6) Az (1) bekezdés alapján történő felmentés nem alkalmazható, ha
a) az iskolai végzettség, illetve szakképzettség, szakmai tapasztalat Egyetem által biztosított
határidőn belül történő megszerzésére a közalkalmazott kötelezettséget vállal, vagy
b) a közalkalmazott tudományos fokozatának, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető
munkakört a közalkalmazott elfogadja.
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16/D. § 

( 1) A közalkalmazott jogviszonya felmentéssel megszüntethető érdemtelenség miatt. Az
érdemtelenség indoka kizárólag a közalkalmazott magatartásában, illetve a munkavégzésében
megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet.

(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a közalkalmazott a munkahelyén vagy azon kívül olyan
magatartást tanúsít, amely az őt foglalkoztató Egyetem jó hírnevét súlyosan sérti.

(3) Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés kezdeményezési jogát az Egyetem
a) az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül,
legfeljebb azonban az annak bekövetkezését követő egy éven belül;
b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig

gyakorolhatja.

(4) Az érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt a közalkalmazottnak
lehetőséget kell adni a döntés alapjául szolgáló körülmények megismerésére és arra, hogy az arról
való tájékoztatástól számított tizenöt napon belül védekezését előadhassa, bizonyítékait
előterjeszthesse, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően az az Egyetemtől nem várható
el."

5.§

Az NKE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,17. § 

( 1) Az Egyetemen a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) dékán,
d) gazdasági főigazgató,
e) campus főigazgató,
f) főtitkár.

(2) A campus főigazgató az Egyetem használatában lévő vagyon használatával, védelmével
összefüggő feladatok ellátását irányítja.

(3) Az Egyetemen a következő vezetői megbízások adhatók:
a) dékánhelyettes,
b) főigazgató-helyettes,
c) főtitkárhelyettes,
d) szervezeti egységek vezetői és vezetőhelyettesei.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott megbízások pályázat útján adhatóak.
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(5) Az oktatói és a kutatói munkakör vonatkozásában az Nftv. 31. § (4) bekezdésében, valamint a
magasabb vezetői és a vezetői megbízás tekintetében az Nftv. 37. § (6) bekezdésében meghatározott
felső korhatárra vonatkozó korlátozás alól a Fenntartó felmentést adhat."

6.§

Az NKE tv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az Egyetem katonai felsőoktatási szervezeti egységeinek vezetőit a Magyar Honvédség
parancsnokának véleményét kikérve kell megbízni, illetve megbízásukat visszavonni."

7.§

Az NKE tv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,20. § 

A rektor köteles a képzési program honvédelemmel és katonai nemzetbiztonsággal kapcsolatos
katonai-szakmai követelményei vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a rendészeti
ágazat rendészeti szakmai követelményei vonatkozásában az érintett országos parancsnok
egyetértését beszerezni."

8.§

Az NKE tv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,25. § 

A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya különleges
jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején
szünetelhet. A hallgatói jogviszony ettől eltérő szüneteltetését a Magyar Honvédség személyügyi
szervének vezetője engedélyezheti."

9.§

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 - a honvédelmi miniszter által kijelölt államtitkár
egyetértésével - elrendelt oktatási és szocializációs feladatokat ellátni."

10. § 

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

,,( 1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, valamint a doktori képzésben részt
vevő hivatásos vagy szerződéses állományú hallgató külföldi tanulmányokat a Magyar Honvédség
parancsnokának engedélyével folytathat. A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató
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esetében vendéghallgatói és további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítéséhez, valamint a

további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásához

a Magyar Honvédség személyügyi szerve vezetőjének előzetes engedélye szükséges."

11. § 

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."

12. § 

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

,,55/A. § 

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."

13.§

Az NKE tv. 18. § (3) bekezdésében a ,,gazdasági főigazgatót" szövegrész helyébe a ,,gazdasági
főigazgatót és a campus főigazgatót" szöveg lép.

14.§

Hatályát veszti az NKE tv.
a) 7. § ( 1) bekezdés d) pontja,
b) 36. § (3) bekezdése.

3. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

15. §

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban:
Külszoltv.) 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)

,,g) az 58/C. § tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal
jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre"

(terjed ki.)

16.§

A Külszoltv. 8. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
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,,( 1 a) A kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § ( 4) bekezdése szerinti tartós külszolgálati
álláshelyen - a kormányzati igazgatásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően - a kihelyezett tartós

külszolgálati munkaköri leírásában meghatározott feladatokat kell ellátni."

17.§

A Külszoltv. 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A tartós külszolgálat megszűnését követően a kormánytisztviselő, akinek jogviszonya az (1) 
bekezdés szerint szűnt meg, a megszűnt munkaviszonyával azonos tartalmú kormányzati szolgálati
jogviszonyban a 21. § ( l) bekezdése szerint elhelyezésre kerül."

18. § 

( 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 - 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 kirendelésének, vezénylésének megszüntetése
esetén visszahelyezésre kerül a küldő szervhez."

(2) A Külszoltv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A (2) bekezdés szerinti felkészülés idejére a kihelyező vezető a kormánytisztviselőt
kinevezésének módosításával a kihelyező szerv tartós külszolgálati felkészülést támogató szervezeti
egységébe, külföldi felkészülési állományba a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4)
bekezdése szerinti álláshelyre helyezheti. Ha a külföldi felkészülési állományba helyezett felkészülő
a (2) bekezdés szerinti hat hónapos határidő lejártát követően nem kerül tartós külszolgálatra
kihelyezésre, jogviszonyára a 21. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A tartós
külszolgálati felkészülés ideje alatt a felkészülőt a kihelyező szerv az e törvényben foglalt eltérésekkel
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban
kormánytisztviselőként foglalkoztathatja."

(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.
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(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.

(5c) A (2) bekezdés szerinti hat hónapos határidő az 58/C. § (2) bekezdése, valamint a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 93. § (2) bekezdése, 100. §-a, 102. §-a, 103. §-a, 113. § (1) bekezdése és
131. § (1 )-(3) bekezdése szerinti esetekben, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetén,
valamint a táppénz, baleseti táppénz, határozatlan idejű jogviszony 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. E bekezdés alkalmazása esetén a kormánytisztviselő a (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 a
továbbiakban: minisztérium) és annak kormánytisztviselője között az 58/C. § (l) bekezdés b )-c)
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 (4) és (5a) bekezdés alapján biztosítja.

(5e) A külszolgálati felkészülés idejére a felkészülő a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
alapszabadságra, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény 15 5. §-a szerinti pótszabadságra,
valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése szerinti álláshely besorolástól
függő pótszabadság helyett

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 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 elismerésre a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetmény helyett a (4)
bekezdés szerinti illetmény alapulvételével a kormányzati igazgatásról szóló törvény 145. § (l)
bekezdése szerinti mértékben jogosult."

19.§

A Külszoltv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,(2) A kihelyező vezető lehetőség szerint a kihelyezés ( l) bekezdés a) pontja szerinti megszűnésének
pontos dátumáról legkésőbb az azt megelőző két hónappal tájékoztatja a kihelyezettet."

20.§

( 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 figyelembevételével a kihelyező szervnek a
kormányzati igazgatásról szóló törvény 55. § ( 1) bekezdése vagy 56. § (1 )-(2) 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. § ( l) 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 alkalmazásával, a (2) 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. § (4) bekezdése szerinti álláshelyen belföldi
felkészülési állományban tarthatja. A belföldi felkészülés időtartama alatt a kihelyező vezető iskolai
végzettsége, szakképzettsége vagy szakképesítése 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 alkalmazandóak. A belföldi felkészülés ideje alatt -
ide nem értve a 11. § ( 5c) bekezdése szerinti időtartamot - a kormánytisztviselő a 11. § (4) bekezdése
szerinti illetményre jogosult. A belföldi felkészülés alatt a kormánytisztviselő cafeteria-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
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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 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)
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."

21. § 

A Külszoltv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A kihelyezett munkaköri leírása kiadásának rendjét a kihelyező vezető normatív utasításban
határozza meg."

22.§

A Külszoltv. 23. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány
költségtérítésre (a továbbiakban együtt: díjazás) jogosult. A díjazás forintban kerül megállapításra,
számfejtésre, 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 tartós külszolgálata idejére
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi illetménye
és a 11. § (4) bekezdése szerinti illetménye nem jár."

23.§

A Külszoltv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) Az adott állomáshelyre vonatkozó deviza-alapilletmény
a) a deviza-illetményalap, valamint
b) az adott állomáshelyre megállapított ENSZ-szorzó

szorzata alapján kerül meghatározásra."
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24.§

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 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."

25.§

( l) A Külszoltv. 25. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3a) A külképviselet-vezető a vegyes költségtérítés vonatkozásában megállapított költségtérítés
alap, valamint az adott állomáshely tekintetében megállapított költségtérítés-szorzó szorzata szerinti
kétszeres vegyes költségtérítésre jogosult, ha az ( l) bekezdés szerint az átalány-költségtérítés
számfejtését a külképviselet-vezető önmaga számára igényli."

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

,,(5) A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat
állomáshelyén tartózkodó, a 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozónak minősülő minden gyermek után

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés l 0%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési
igényű gyermek esetén 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés l 00%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési
igényű gyermek esetén 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
e) a gyermek középfokú tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb huszonegyedik életévének
betöltéséig gyermeknevelési költségtérítés

illeti meg, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek Magyarországon folytatja tanulmányait, de
életvitelszerűen Magyarországgal szomszédos országban lévő állomáshelyen tartózkodik."

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

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

(4) A Külszoltv. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) Ha a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa 1s a kihelyezettel
tartózkodik, a kihelyezett a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő
költségtérítés-kiegészítésre jogosult. A házastárs után járó költségtérítés-kiegészítésre a (3a)
bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók."

(5) A Külszoltv. 25. § ( 15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,( 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) bekezdése szerinti juttatásra
nem jogosult."

26.§ 

A Külszoltv. 26. § ( 1 )-( 1 a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

(1 a) Ha az állomáshely szerinti országban nmcs, 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."

27.§ 

A Külszoltv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Külön díjazás helyettesítési időre nem jár, a külképviseleti munkaszervezésért a külképviselet
vezető felelős."

28.§ 

A Külszoltv. 29/0. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A fogadó államban munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapok a külképviseletre kihelyezett
számára szabadnapoknak minősülnek, amelyet a rendkívüli munkavégzés, készenlét és ügyelet
időtartamának elszámolásakor figyelembe kell venni. Ha a kihelyezett rendes szabadságát vagy egyéb
engedélyezett távollétét nem a fogadó államban tölti, abban az esetben a kihelyezett esetében a
szabadság megállapítása tekintetében a magyarországi munkarendet kell figyelembe venni, a fogadó
állam munkaszüneti napja ez idő alatt e törvény szerinti szabadságnak minősül."

29.§ 

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

,,31. § 

( 1) A tartós külszolgálat idejére a kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
alapszabadságra, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény 155. §-a szerinti pótszabadságra,
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valamint - a kormányzati igazgatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése szerinti álláshely

besorolástól függő pótszabadság helyett -
a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe

történő kihelyezés esetén három munkanap,

b) az 1. melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati

munkakörbe történő kihelyezés esetén öt munkanap,

c) az 1. melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe

történő kihelyezés esetén hét munkanap,
d) az 1. melléklet szerint vezető munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe

történő kihelyezés esetén kilenc munkanap

pótszabadságra jogosult.

(2) A kormányzati igazgatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően a kihelyező vezető döntése

szerint a belső szabályzatban meghatározott tartós légszennyezettségű 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.

(3) A tartós külszolgálat időtartamára járó alap- és pótszabadságot a ki helyezettnek tartós

külszolgálata időtartama alatt igénybe kell vennie. A szabadság kiadása a kormányzati igazgatásról

szóló törvény 129. §-a alapján történik. A kihelyezés évében a kormányzati igazgatásról szóló törvény

alapján meghatározott és fel nem használt, belföldi jogviszonyra megállapított szabadságnapok a

tartós külszolgálatra való kihelyezést követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény 129. §-a

alapján vehetők igénybe. A kihelyező szerv szakdiplomaták esetében csak a tartós külszolgálat

időtartama alatt keletkező, időarányos szabadságot adja ki.

( 4) Ha a kihelyezett a tartós külszolgálatának megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál,

mint ami a tartós külszolgálaton töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett devizailletményt

köteles visszafizetni.

( 5) Az ( 1) bekezdésben foglalt szabadságon felül a kihelyezett a ( 6 )-(7) bekezdésben szabályozott

feltételekkel szabadságnak nem minősülő távollétet igazoló utazási nap, illetve egészségügyi

vizsgálat céljából igénybe vehető szabadnap ( a továbbiakban: orvosi nap) igénybevételére jogosult.
Az utazási és orvosi nap felhasználása csak a tényleges Magyarországra történő utazáshoz, illetve a

kihelyező szerv által meghatározott kötelező magyarországi orvosi vizsgálaton való megjelenéshez

kapcsolódó konkrét távollét napok igazolására jogosít.

(6) A kihelyezés és a berendelés évének kivételével a kihelyezettet évente összesen

a) Európán belüli állomáshely esetében két, Európán kívüli állomáshely esetében négy, Ausztrália

és Óceánia esetében hat utazási nap, valamint

b) állomáshelytől függetlenül két orvosi nap

illeti meg.

(7) A kihelyezettet az állomáshelyre történő első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor - ideértve
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a másik állomáshelyre történő áthelyezést is - Európán belüli állomáshely esetében egy-egy, Európán

kívüli állomáshely esetében kettő-kettő, Ausztrália és Óceánia esetében három-három utazási nap
illeti meg. A külszolgálat megkezdésének és megszűnésének naptári évében, amennyiben abban az

évben a külszolgálat időtartama nem éri el a kilenc hónapot, a kiutazáshoz, illetve a végleges

hazautazáshoz biztosított utazási napokon túl a kihelyezett további utazási napokra nem jogosult.

(8) A szabadság kiadásának időpontját - a kihelyezett előzetes meghallgatása után - az éves

szabadságolási terv alapján a külképviselet-vezető határozza meg. A külképviselet-vezető

tekintetében a szabadság kiadásának időpontját a kihelyező szerv határozza meg.

(9) A 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, továbbá a 21. § (2) bekezdés

szerinti átmeneti belföldi felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő esetén
szabadságolási tervet nem kell készíteni.

( 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) 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) bekezdése
szerinti illetmény alapulvételével, a külszolgálat befejezését követően jogosult.

( 12) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a kihelyezett fogadásokon, rendezvényeken,
konferenciákon, kulturális eseményeken vesz részt, illetve biztonsági szolgálatot lát el.

( 13) A kihelyezett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó igényét a kihelyező vezető bírálja el. A
kihelyezettet a fizetés nélküli szabadság idejére a 23-26. § szerinti járandóságok nem illetik meg."

30.§

( 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 elismerésre a
kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetmény helyett a 11. § (4) bekezdése szerinti
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 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
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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."

(2) A Külszoltv. 33. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(6) A (2) bekezdés szerinti juttatásra, illetve a szülési szabadságra jogosult kihelyezett, valamint
külképviselet által foglalkoztatott házastárs az Ebtv. 43. § ( 1) bekezdése szerinti táppénzre és az Ebtv.
40. § (1) bekezdése szerinti csecsemőgondozási díjra nem jogosult.

(7) A kihelyezett, valamint külképviselet által foglalkoztatott házastárs üzemi balesete vagy
foglalkozási megbetegedés esetén a kihelyezettet devizailletménye, a külképviselet által
foglalkoztatott házastársat a munkabére 100%-a, útibaleset esetén 90%-a illeti meg a
keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb 90 napig. Az Ebtv. szerinti baleseti táppénzre a
kihelyezett a tartós külszolgálat ideje alatt nem jogosult. Amennyiben a folyósítás ideje alatt
megszűnik a kihelyezett tartós külszolgálata vagy kormányzati szolgálati jogviszonya, akkor a
baleseti táppénz az Ebtv. 55. § (3) bekezdése szerinti fennmaradó jogosultsági időre folyósítható."

31. § 

A Külszoltv. 35/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jogosultra vonatkozóan a kihelyező szerv által a
közszolgálati alapnyilvántartásban kezelt adatok a kihelyező szerv által a tartós külszolgálati
pályázati és felkészítési eljárást támogató informatikai rendszer nyilvántartásával
összekapcsolhatóak."

32.§

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

,,37. § 

A 19. § és a 28. § (1) bekezdése az EU ÁK tekintetében nem alkalmazható."

33.§

(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
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költségtérítés-alapot is megállapíthat."

(2) 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 árfolyam-kompenzációt biztosíthat. Az árfolyam-kompenzáció megállapításának
feltételeire, mértékére vonatkozó részletes szabályokat az európai uniós ügyek koordinációjáért
felelős miniszter rendeletben állapítja meg."

34.§

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

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

35.§

A Külszoltv. a következő V. Fejezettel egészül ki:

,,V. Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ VAGY KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK
MEGISMERHETŐSÉGE

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,
ad) a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem vizsgálatakor keletkezett iratokban,
valamint
ae) a beszámolás és visszakövetelés során keletkezett iratokban

foglalt adatok,
b) a diplomáciai vagy gazdasági kapcsolatok jövőbeli kialakítására, módosítására vagy
megszüntetésére irányuló, az erre 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 érdekeinek illetéktelen külső befolyástól
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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.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok megismerése iránti igény teljesíthetőségéről
a) az (l) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében - Magyarország
külpolitikai, külgazdasági érdekeit mérlegelve - a külgazdasági ügyekért felelős miniszter,
b) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok tekintetében - Magyarország
nemzetbiztonsági érdekeit mérlegelve - a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős
miniszter

dönt."

36.§

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

,,58/8. § 

E törvénynek az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 20 l 9. évi ... törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv2. hatálybalépését megelőzően
létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.

58/C. § 

( l) E törvénynek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel megállapított rendelkezéseinek
hatálybalépésekor

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 l 03. §-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. § ( l) 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.
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(3) E törvény szerinti azon kormánytisztviselőt, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló 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 esetén,

b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti vagy ezzel egyenértékű tevékenység

esetén,

c) - a kormányzati igazgatásról szóló törvény 104. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően - állam

vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve nemzetközi vagy regionális szervezetnél vagy

az Európai Unió szerveinél külügyi, külpolitikai, nemzetközi vagy egyéb diplomáciai tevékenység

megkezdése érdekében történő átmeneti jogviszony létesítése esetén, vagy

d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti 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

felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontja szerint kormánytisztviselő jogviszonyára a (3) bekezdés a)-d) 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 alkalmazni.

58/D. § 

Ha a 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése
szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett 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."

37.§

( 1) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)

,,q) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett orvosi vizsgálat"
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK
tekintetében)

,,1) az árfolyam-kompenzáció feltételeinek és mértékének"
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
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38.§

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 az ,,az 120%-ával" szövegrész helyébe az ,,a 140%-ával" szöveg,
c) 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 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) 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" 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. § ( 1 a) bekezdésében az ,,óvodáztatási és iskoláztatási" szövegrész helyébe a
,,gyermeknevelési" szöveg,
1) 25. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az ,,óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből (a
továbbiakban: iskoláztatási költségtérítés)" szövegrész helyébe a ,,gyermeknevelési
költségtérítésből" szöveg,
m) 25. § (7) bekezdésében a ,,megállapított iskoláztatási" szövegrész helyébe a ,,megállapított
gyermeknevelési" szöveg, az ,,az iskoláztatási" szövegrész helyébe az ,,a gyermeknevelési"
szöveg,
n) 25. § (9) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében az ,,iskoláztatási" szövegrész helyébe a
,,gyermeknevelési" szöveg,
o) 26. § ( 1 a) bekezdésében az ,,útján" szövegrész helyébe az ,,útján legfeljebb 50%-os mértékéig"
szöveg

lép.

39.§

Hatályát veszti a Külszoltv.
a) 19. § (2) bekezdésében a ,,lehetőleg hat hónappal, de legkésőbb két hónappal" szövegrész,
b) 21. § (4) bekezdése,
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e) 22. § (2) bekezdés h) pontja,
d) 25. § (1) bekezdésében az ,,a vegyes költségtérítés kivételével" szövegrész,
e) 26. § (le) bekezdése.

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

40.§

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."

41. § 

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

,,( l) 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."

42.§

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

,,( 1) A központi hivatal vezetője az l. 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
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jogosult."

43.§ 

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."

44.§ 

A Kit. 29 l. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

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

45.§ 

A Kit. 29 l. §-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."

46.§ 

A Kit.
a) 8 l. § (3) bekezdés a) és e) pontjában az ,,álláshelyen ellátandó feladat meghatározása"
szövegrész helyébe az ,,álláshelyen ellátandó feladat szabályzatban történő meghatározása"
szöveg,
b) 250. § ( l) bekezdésében az ,,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 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,
d) 274. § (5) bekezdés a) pontjában az ,,osztályvezetőnél" szövegrész helyébe az ,,osztályvezetőnél,
járási hivatalvezető-helyettesnél, igazgatónál" szöveg,
e) 274. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,főosztályvezetőnél" szövegrész helyébe a
,,főosztályvezetőnél, főigazgatónál, hivatalvezetőnél" szöveg,
f) 28 l. § (4) bekezdés 14. pontjában a ,,programban szakértőként résztvevő" szövegrész helyébe a
,,programban, illetve a nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott szakértőként résztvevő" szöveg,
g) 291. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdés a)-c) pontjában, valamint (4) bekezdésében
a ,,2019. június 30-áig" szövegrész helyébe a ,,2019. december 31-éig" szöveg

lép.
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S. Záró rendelkezések

47.§

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. július l-jén lép hatályba.

(2) A 22. és 26. § 2019. augusztus l-jén lép hatályba.
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