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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
a) 132. §-ában a "összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy"
szövegrész helyébe "az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124/G. § (1) bekezdése
szerinti összeg azzal,"

Indokolás 

A  Kttv.  132.  §-a  szerint  a  közszolgálati  tisztviselők  illetményalapját  évente  az  állami
költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja tíz éve
(!)  változatlanul  38 650 Ft.  Azaz  a  közszolgálati  tisztviselők  esetében nem történt  általános
bérfejlesztésre  Orbán  Viktor  2010-es  kormányalakítása  óta.  Hosszú  évek  bérbefagyasztását
követően ugyan több ágazat esetében sor került különböző mértékű illetményemelésre az un.
életpályamodellek  keretében,  amik  azonban  mintegy  "árukapcsolásként"  súlyosabb

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



jogkorlátozásokat,  kevesebb  garanciát,  szélesebb  vezetői  jogosítványokat  vezettek  be.  Ezzel
összességében  csökkentették  a  szakmai  autonómiát,  és  növelték  a  közszférában  dolgozók
kiszolgáltatottságát.

Ezúttal  az  Országgyűlés  Hivatala  van  soron.  Az  életpályamodellek  szokásos  elemein  túl  a
benyújtott  törvényjavaslat  a  Kttv-től  teljesen  eltérő  módon,  a  nemzetgazdasági  havi  átlagos
bruttó keresethez igazodva határozza meg az illetményalapot.

Álláspontunk  szerint  a  közszolgálatban  a  tisztviselők  mindenütt  rászolgáltak  már  az
illetményemelésre.  Az illetményrendszer  átalakítására  és  az  illetményfejlesztésre  nemcsak az
Országgyűlés  Hivatalában,  hanem  a  közszféra  egészében  szükség  van.  Ezért  indokolt  a
törvényjavaslatban meghatározott illetményalap (Ogytv. új 124/G. §) alkalmazása valamennyi
közszolgálati tisztviselő esetében. Ezért kezdeményezzük a törvényjavaslat Kttv. szövegcserés
módosításait meghatározó 1. §-ának kiegészítését.
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