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Kövér László Úr részér e

Országgyűlés

Budapes t

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlés 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el az egyes jogállási törvénye k
módosításáról szóló törvényt (T/3019 . számú törvényjavaslat, a továbbiakban : Törvény) .

Elnök Ur a Törvényt március 5 . napján küldte meg részemre aláírásra és kihirdetéséne k
elrendelésére .

A Törvénnyel az alábbiak miatt nem értek egyet, ezért élek az Alaptörvény 6. cikk (5)

bekezdésében biztosított jogkörömmel, és azt az aláírásra megállapított határid őn belül,
észrevételeim közlésével megfontolásra visszaküldöm az Országgy űlés részére.

Tisztelt Országgyű lés !

A jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény (a továbbiakban : Jat.) 19 . § (1) bekezdés e
értelmében, ha a törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számár a
kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érint ő jogszabályok tervezeteit
véleményezhesse, a jogszabály előkészítő je köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv e

jogával élhessen. A Jat. 19. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a kormányzati jogszabály -
előkészítő tevékenység során készített jogszabálytervezetek véleményezésére a Kormány

ügyrendje további rendelkezéseket állapíthasson meg . A Kormány ügyrendjérő l szóló 1144/2010 .

(VII . 7 .) Korm. határozat Az el ő terjesztés véleményezése cím alatt a 23 . pontban úgy rendelkezik ,

hogy jogszabály megalkotására irányuló elő terjesztések el őkészítésénél a jogalkotásról, valamint az
elektronikus információszabadságról szóló törvény el őírásaira kell figyelemmel lenni . Az ilye n

elő terjesztéseket egyeztetni kell az ügyben érdekelt országos önkormányzati, társadalmi és érdek-
képviseleti szervekkel, valamint országos köztestületekkel .

Jelen törvény a közszolgálatban, hivatásos szolgálatban dolgozók jogviszonyának lényege s
kérdéseit módosítja, esetenként a korábbi szabályozáshoz képest hátrányosabban .

Egyes szakszervezetekkel, mint például a Magyar Köztisztvisel ők, Közalkalmazottak é s
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével, a Magyar Köztisztvisel ők, Közalkalmazottak é s
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Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetével és a Magyar Köztisztvisel ői Karral történtek
egyeztetetések, azonban sem a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 198 .
5-a szerinti Közszolgálati Érdekegyeztető Fórummal (KÉF), sem a fegyveres szervek hivatáso s
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII . törvény 29 . 5-a szerinti Magyar
Rendvédelmi Karral (MRK) nem egyeztettek a törvény előkészítése során .

A közszolgálatban dolgozók nagy számára is tekintettel az egyeztetés keretei között megvalósul ó
érdekképviselet elmaradását olyan súlyú mulasztásnak tartom, amely miatt a Törvénnyel ebben a
formában nem tudok egyetérteni .

A Törvény újratárgyalása során megfontolásra ajánlom az alábbi kérdéseket is, melyeke t
aggályosnak tartok. Így például nem értek egyet a munkafeltételeknek a köztisztvisel ő
beleegyezése nélkül módosíthatóságával; az információim szerint mintegy 6 ezer személyt érintő,
a korábbi garantált alapilletmény csökkentésével; a látszólag indok nélküli és soron kívüli
teljesítményértékelés lehetővé tételével, ami önkényes illetmény-csökkentést és cím megvonás t
eredményezhet stb .

Tekintettel arra, hogy a Törvénnyel a fentiek szerint nem értek egyet, kérem a Tisztelt
Országgyűlést, hogy a Törvényt észrevételeim alapos megfontolását – és a jogszabályban előírt
egyeztetés lefolytatását – követően tárgyalja meg és fogadja el ismét .

Budapest, 2015 . március ,,P .,, .

Tisztelettel :
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