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A bejelentés tartalmi kivonata
A bejelentő álláspontja szerint a veszélyhelyzet
ideje alatt a gyermekek szülői felügyeletéhez
igénybevett szabadságokra tekintettel kiemelt
jelentősége van a kormánytisztviselők részére
adható táborozási támogatásnak. Kéri a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény 163. § (1)-(2) bekezdésekben
szabályozott juttatás részletes szabályozásának
kidolgozását.

Státusz

Vizsgálat eredménye
A táborozási támogatással összefüggő közérdekű bejelentésre a Miniszterelnökség Jogi
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára az alábbi tájékoztatást adta.
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) XIX.
fejezete határozza meg azokat az illetményen felül járó juttatásokat és támogatásokat,
amelyek elsősorban a kormánytisztviselők élet- és munkakörülményeinek javulását
szolgálják. A Kit. a családbarát politikát szem előtt tartva külön fejezetet (XX. fejezet) szentel
a gyermeket nevelő és családot alapító kormánytisztviselők számára, melyben számos
további kedvezményt és támogatást tesz lehetővé ezen kormánytisztviselők számára, így
például munkaidőre vonatkozó rendelkezések, képzés támogatása, gyermekek után járó
pótszabadság, az apa gyermeke születése esetén vagy a nagyszülő unokája születése esetén
járó pótszabadság, családalapítási támogatás, magasabb összegű cafetéria-juttatás, otthoni
munkavégzésre vonatkozó kedvezőbb rendelkezések, iskolakezdési és gyermeknevelési
támogatás. Az egységes jogalkalmazás érdekében a Kit. 148. §-ának (1)-(2) bekezdése
rögzíti, hogy a kormánytisztviselő részére kizárólag e törvényben, valamint az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nevesített visszatérítendő, illetve vissza
nem térítendő juttatás biztosítható. A juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. A
kormányzati igazgatási szerv szabályzata nem változtathatja meg a juttatás - e törvényben,
illetve a Kormány rendeletében meghatározott - elnevezését és attól eltérőt nem alkalmazhat.
A törvény csupán a juttatások kereteit rögzíti, a részletszabályokat a kormányzati igazgatási
létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (ÍV. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A törvény juttatásokkal
kapcsolatos legfontosabb alapelve, hogy a kormánytisztviselő részére csak olyan
juttatás és támogatás adható, amely törvényi alapját a Kit. és részletszabályait a Korm.
rendelet meghatározza. Ezt támasztja alá a Korm. rendelet 109/A. §-a is, mely kimondja,
hogy a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére nem állapíthat meg olyan
illetményen felüli juttatást, amelyet e rendelet nem nevesít.
A Korm. rendelet XII. fejezete határozza meg a gyermeket nevelő kormánytisztviselő
magasabb összegű cafetéria juttatására, a visszatérítendő családalapítási támogatásra, a vissza
nem térítendő családalapítási támogatásra, iskolakezdési támogatásra, gyermeknevelési
támogatásra vonatkozó részletszabályokat.
A közérdekű bejelentésben említett táborozás támogatása egy kivételes eset a többi
juttatáshoz képest, hiszen a Kit. 163. §-a rögzíti, ugyanakkor a Korm. rendelet jelenleg
nem tartalmazza annak részletszabályait (a támogatás mértéke, módja), így az a
kormánytisztviselő részére nem adható.

