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Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Érkezett: 2004 DEC 0 8.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 11 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény 79/E. §-a
alapján az egyetemi tanári munkakör 1 . fizetési fokozatának garantált illetménye [ . . .]
2005. január 1-jétől 385 .200 forint, 2005 . szeptember 1-jétől 404 .500 forint."

A törvényjavaslat 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a (3)
bekezdés törlésre kerül :

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43 . §-ának (1)
bekezdésben foglalt illetményalap 2005 . január 1 jétől [ . . .] 35 .000 forint .

[(3) Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret
2005. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.]"

A törvényjavaslat 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény 69 . §-ában
foglalt illetménypótlék számítási alapja 2005 . január 1 jétől [ . . .] 18.900 forint."

A törvényjavaslat 82 . §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

Bizottsági módosító javaslat
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„(4) A Ktv. 43 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(4) A hivatali szervezet vezetője - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - át
nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán
belül a 34. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítményértékeléstől függően a
köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a
hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - legfeljebb [40%-kal]
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja
meg."

A törvényjavaslat 84. §-a (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki :

[93/A. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül
teljesítmény-ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5)
bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII. törvény 101 . §-ának (4) és 245/L. §-
ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény 108 . §-ának (3)
bekezdése szerinti differenciált díjazásra . A mértéket a mindenkori éves
költségvetési törvény állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a
keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható .]

[(2)] 93/A. § A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles
megtervezni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . törvény 77 . §-
ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés fedezetét . A mértéket a mindenkori
éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy fel nem használt előirányzata
kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható . Ez a rendelkezés nem
vonatkozik a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12)
bekezdésében szabályozott esetekre , továbbá az állami felsőoktatási intézményekre,
valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra,
kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő
akadémiai központi költségvetési szervekre ."

A törvényjavaslat 112. §-ának (4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény 31/C . §-ának (4)
bekezdésében, valamint 43 . §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal
megemelheti" szövegrész helyébe „legfeljebb [40%-kall 30%-kal megemelheti"
szövegrész lép, valamint a 30/A . §-ának (2) bekezdésében a „legalább öt éves"
szövegrész helyébe a „legalább három éves" szövegrész lép .
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(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII . törvény 101 . §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal
magasabban" szövegrész helyébe „legfeljebb [40%-kal] 30%-kal magasabban"
szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti"
szövegrész helyébe „legfeljebb [40%-kall 30%-kal megemelheti" szövegrész lép .

(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001 . évi XCV. törvény 108 . §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig" szövegrész
helyébe „[40%-ig] 30%-ig" szövegrész lép .

(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994 . évi
LXXX. törvény 81/G . §-ának (2) bekezdésében, 90/E . §-ának (2) bekezdésében a
„legfeljebb húsz százalékkal megemelheti" szövegrész helyébe a „legfeljebb
[negyven] harminc százalékkal megemelheti" szövegrész lép .

(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997 . évi LXVIII .
törvény 102. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti"
szövegrész helyébe a „legfeljebb [40] 30 százalékkal megemelheti szövegrész lép ."

A törvényjavaslat 20. számú melléklete helyébe a következő mellékletek lépnek :

20. számú melléklet a 2004. évi . . . törvényhez

„ 1. számú melléklet az 1992 . évi XXXIII. törvényhez

A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi
összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó

legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől

Fizetési
fokozatok

Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J

1 . 57 000 59 900 62 100 64 200 74 200 107 000 112 400 114 000 128 400 140 500
2 . 1,025 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06
3 . 1,050 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,12 1,12 1,12
4 . 1,075 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,18 1,18 1,18
5 . 1,100 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,24 1,24 1,24
6 . 1,125 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,30 1,30 1,30
7 . 1,150 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27 1,27 1,36 1,36 1,36
8 . 1,175 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32 1,42 1,42 1,42
9 . 1,200 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48
10 . 1,225 1,36 1,36 1,36 1,36 1,42 1,42 1,54 1,54 1,54
11 . 1,250 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47 1,47 1,60 1,60 1,60
12 . 1,275 1,44 1,44 1,44 1,44 1,52 1,52 1,66 1,66 1,66
13 . 1,300 1,48 1,48 1,48 1,48 1,57 1,57 1,73 1,73 1,73
14 . 1,325 1,52 1,52 1,52 1,52 1,62 1,62 1,80 1,80 1,80
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legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől
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Indokolás

A javaslat szerint 2005 . január 1-jétől a köztisztviselői illetményalap a jelenlegi 33 .000
forintról 35 .000 forintra emelkedik . Az illetmény emelésére teljes egészében az
illetményalapban kerülne sor, így a köztisztviselői körben és a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainál teljesítmény-ösztönzési keret nem kerülne bevezetésre .
A törvényekben szereplő illetménytételektől való pozitív irányú eltérés lehetőségét a
javaslat 20%-ról 30%-ra emeli .

A közalkalmazottak tekintetében az általános közalkalmazotti, valamint a felsőoktatói
és kutatói illetménytáblában a garantált illetményminimumok két ütemben, 2005 .
január 1-jétől 7%-kal, 2005 . szeptember 1-jétől további 5%-kal emelkednének .
A közalkalmazotti pótlékok alapja 2005 . január 1-jétől 4%-kal, 18 .900 forintra
emelkedne. 2005 . évtől a közoktatás mellett a többi, közalkalmazottakat foglalkoztató
intézménynél is bevezetésre kerülne a teljesítmény-ösztönző rendszer a felsőoktatási és
a kutatási ágazat kivételével .
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Fizetési
fokozatok

Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J

1 . 59 900 62 900 65 200 67 400 77 900 112 400 118 000 119 700 134 800 147 500
2 . 1,025 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,06
3 . 1,050 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,12 1,12 1,12
4. 1,075 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,18 1,18 1,18
5 . 1,100 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,24 1,24 1,24
6 . 1,125 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,30 1,30 1,30
7 . 1,150 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27 1,27 1,36 1,36 1,36
8 . 1,175 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,32 1,42 1,42 1,42
9 . 1,200 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 1,37 1,48 1,48 1,48
10. 1,225 1,36 1,36 1,36 1,36 1,42 1,42 1,54 1,54 1,54
11 . 1,250 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47 1,47 1,60 1,60 1,60
12 . 1,275 1,44 1,44 1,44 1,44 1,52 1,52 1,66 1,66 1,66
13 . 1,300 1,48 1,48 1,48 1,48 1,57 1,57 1,73 1,73 1,73
14 . 1,325 1,52 1,52 1,52 1,52 1,62 1,62 1,80 1,80 1,80




