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Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról  szóló 
T/15821. sz. törvényjavaslat 

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 

 
 

(Együtt kezelendő a T/15821/10. sz. egységes javaslattal!) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény módosításáról szóló, T/15821. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/15821/11. számú módosító javaslatokat, az Alkotmányügyi bizottság 
T/15821/12. szám alatt további zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtott be. 
 
 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 1. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/15821/12. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 
- a Kormány képviselője egyetért
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2. Dr. Karsai József és Tóth Károly képviselők az egységes javaslatot a következő új 
1. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„/1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„8. § (3) Főjegyzővé - valamint a főjegyző helyettesítésére aljegyzőként - az nevezhető 

ki, aki  
a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel, és - a (4) 

bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV 
elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítéssel rendelkezik, és  

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.”” 
 
 
Az Alkotmányügyi bizottság döntése szerint  a módosító javaslat a Házszabály 94. § (2) 
bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 
 

Indokolás: Lásd a T/15821/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője nem ért egyet
 
 
 

3. Dr. Karsai József és Tóth Károly képviselők az egységes javaslatot a következő új 
5. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

/5. § A Ktv. 72.  § (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„72. § (7) E törvény alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a 

közszolgálati jogviszonyban, a hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint államigazgatási 
munkaviszonyban töltött időt tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e 
vagy sem.”” 
 
 
Az Alkotmányügyi bizottság döntése szerint  a módosító javaslat a Házszabály 94. § (2) 
bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 
 

Indokolás: Lásd a T/15821/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője nem ért egyet
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. június 13. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 


