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A Ktv. a következő 10/C . §-sal egészül ki :

„10/C. § (1) Köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat,
aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát (a továbbiakban: versenyvizsga) tett.
Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és
legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik .

(2) A versenyvizsga költségét a közigazgatási szerv [a vizsgázó] viseli . [Aki a munkakör
betöltéséhez szükséges végzettség megszerzését követő két éven belül köztisztviselői
kinevezést, vezetői megbízást, illetve kinevezést kap, annak a versenyvizsgadíját - ide
nem értve a megismételt versenyvizsga díját - a munkáltató megtéríti .] A pályázatot kiíró
közigazgatási szerv valamennyi pályázó versenyvizsgáiának költségeit viseli .

(3) A teljesített versenyvizsga annak letételétől számított 5 évig érvényes . Ha a vizsgázó a
vizsga teljesítését követően köztisztviselői kinevezést kapott, a versenyvizsga érvényessége a
köztisztviselői jogviszony fennállásáig, de legalább 5 évig, illetve a közszolgálati jogviszony
megszűnését követő 1 évig érvényes .

(4) A sikertelen és a teljesített versenyvizsga egyaránt megismételhető .

[(5) A Kormány a versenyvizsga alóli mentesítésre vonatkozó szabályokat rendeletben
állapítja meg.]"

„10. §

ütés Hivataa
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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi
XX111. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 10. §-ának alábbi módosítását javasoljuk:

Módosító javaslat



A gyakorlatban jól működő közigazgatási alapvizsga és szakvizsga rendszer felrúgásával
alapvetően nem értünk egyet, nem tudjuk mi indokolja a hatályos szabályok módosítását . Azt
azonban végképp elutasítjuk, hogy a versenyvizsga költségeit a vizsgázó viselje. Az eddigi
szabályozás úgy szólt, hogy a közigazgatási alap- és szakvizsga díja, valamint a vizsgára
felkészítő tanfolyam díja a közigazgatási szervet terheli . Álláspontunk szerint még pályáztatás
esetén is minimum követelmény, hogy a pályázatot kiíró közigazgatási szerv viselje a vizsga
költségeit. Ennek indoka abban áll, hogy a munkáltatónak fűződik nagyobb érdeke ahhoz,
hogy szakmailag minél felkészültebb jelöltek kerüljenek be a közigazgatásba . Nem értünk
egyet azzal a felhatalmazással sem, hogy a versenyvizsga alóli mentesítésre vonatkozó
szabályokat a kormány rendeleti szinten állapíthassa meg .

Budapest, 2007 . június 5.
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