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Módosító javaslat 1 

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

1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 236. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„  (2)  A  Köztársasági  Elnöki  Hivatal  és  az  Alkotmánybíróság  Hivatala  köztisztviselőjének  és
vezetőinek a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított
illetményalapja a Központi  Statisztikai Hivatal  által  hivatalosan közzétett,  a tárgyévet megelőző
évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 20 százaléka.

(2a) Az Alkotmánybíróság főtitkára illetményének számításánál a (2) bekezdés szerint számított
illetményalapnak  a  közigazgatási  államtitkár  részére  megállapított  illetményszorzóit,  az
Alkotmánybíróság  Hivatala  helyettes  vezetője  illetményének  megállapításánál  a  (2)  bekezdés
szerinti  illetményalapnak  a  helyettes  államtitkár  részére  megállapított  illetményszorzóit  kell
figyelembe venni.  Az Alkotmánybíróság  főtitkára  egyebekben a  közigazgatási  államtitkárral,  az
Alkotmánybíróság  helyettes  vezetője  egyebekben  a  helyettes  államtitkárral  azonos  juttatásban
részesül.”

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. 



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

1. §

A [közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: ]Kttv.[)]
a)  132.  §-ában  az  "illetményalap  összegét  évente  az  állami"  szövegrész  helyébe  az  "az
illetményalap összegét - a 236. § (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - évente a központi"
szöveg,
a)  234. §  (2) bekezdésében az „Az Országgyűlés  Hivatalánál,  a”  szövegrész helyébe az „A”
szöveg,
b) 236. §-át megelőző alcím címében a "Vezetők illetményére" szövegrész helyébe az "Egyéb,
illetményre" szöveg
[b) 236. § (2) bekezdésében

ba) a „, valamint az Országgyűlés szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
hivatali  szerveinek  vezetői  a  közigazgatási  államtitkárral”  szövegrész  helyébe  az  „a
közigazgatási államtitkárral” szöveg,
bb) a „, valamint az Országgyűlés szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
hivatali szerveinek helyettes vezetői” szövegrész helyébe a „helyettes vezetője” szöveg

lép.]
lép.

Indokolás 

A törvénymódosítással bevezetett új szabályozás kiterjesztését javasoljuk az Alkotmánybíróság
és a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak javadalmazására is.
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