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Összegző jelentés

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/18565.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  december  7-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló

T/18565. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/18565/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Kttv.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Ogytv.: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
a)  8.  §  (9)  bekezdésében  az  "Országgyűlés  Hivatala"  szövegrész  helyébe  az  "Országgyűlési
Őrség" szöveg,
a)  234. §  (2) bekezdésében az „Az Országgyűlés  Hivatalánál,  a”  szövegrész helyébe az „A”
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.

T/18565/11/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

2. §

Hatályát veszti a Kttv.
[a) 8. § (9) bekezdésében az „az Országgyűlés Hivatala és” szövegrész,]
b) 226. § (4) bekezdésében az „Országgyűlés Hivatala és az” szövegrész,
c) 226. § (6) bekezdésében az „Országgyűlés Hivatalánál és az”, valamint az „az Országgyűlés
Hivatalának vezetője és”szövegrész,
d) 227. § (2) bekezdése,
e) 232. § (2) bekezdése.

T/18565/11/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ogytv. 124/H. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Ogytv. Ötödik része a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:

„(3)  A  rendelkezésre  álló  személyi  juttatások  előirányzatán  belül  a  tárgyévet  megelőző  év
teljesítményértékelése  alapján  –  ide  nem  értve,  ha  az  országgyűlési  köztisztviselő  végleges
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áthelyezésére  kerül  sor  –  a  tárgyévre  vonatkozóan  az  országgyűlési  köztisztviselő  besorolása
szerinti  besorolási  fokozathoz  tartozó  alapilletményét  –  át  nem  ruházható  hatáskörében  a
munkáltatói jogkör gyakorlója – tárgyév január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb
50%-kal  megemelheti,  vagy  legfeljebb  20%-kal  csökkentett  mértékben  állapíthatja  meg.  Az
eltérítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója – a hivatali szerv vezetője javaslata alapján – minden év
február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – a
tárgyévben  a  teljesítményértékeléstől  számított  [négyhavonta]hathavonta elvégezhető  újabb
teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal a feltétellel, hogy az országgyűlési köztisztviselő
besorolás szerint járó alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthető.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Ogytv. 124/I. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

Az Ogytv. Ötödik része a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:

„  (7)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően,  az  a  vezetői  munkakörrel  nem  rendelkező  országgyűlési
köztisztviselő, aki olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata nem szükséges, a (6)
bekezdés szerinti nyelvek közül egy nyelv tekintetében, az igazolt  nyelvvizsga fokozata szerinti
mértékű pótlékra jogosult.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ogytv. 145/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Ogytv. „51. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 145/A. §-sal egészül ki:

„145/A. §
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(1) A közszolgálati  tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.)
megállapított rendelkezések alapján az Országgyűlés Hivatalánál a Módtv.3. hatálybalépése előtt
keletkezett  közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselőt  –  a  (2)-(5)  bekezdésben  foglaltak
figyelembevételével  –  a  Módtv.3.  hatálybalépését  követő  harminc  napon  belül  kell  e  törvény
szabályai szerint besorolni és illetményét megállapítani azzal, hogy az országgyűlési köztisztviselő
így megállapított illetményének összege nem lehet kevesebb a Módtv.3. hatálybalépését megelőző
napon fennálló, a Kttv. szerint megállapított illetménye – idegennyelv-tudási illetménypótlék nélkül
számított – összegénél.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Ogytv.
a) 115. § (4) bekezdésében, 123. § (5) bekezdésében, 124/G. § (1) bekezdésében, 124/H. § (3)
bekezdésében,  valamint  124/T.  § (1) és  (2)  bekezdésében a "január  1-jétől  december 31-éig"
szövegrész helyébe a "március 1-jétől a következő év február végéig" szöveg,
b) 115. § (4) bekezdésében és 124/G. § (1) bekezdésében az "a tárgyévet megelőző évben – az azt
megelőző év egészére vonatkozóan – hivatalosan közzétett" szövegrész helyébe a "hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó" szöveg

lép.

T/18565/11/6-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/18565/11/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás
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8. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2020. március 1-jén lép hatályba.

T/18565/11/6-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- a Kormány képviselője nem nyilatkozott
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