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Az Országgyúlds
Foglnlkuztatasi és munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az OrszAgt yűtés Hadkének
Hclvb0it

Irományszám :

	

~~

rkgzPxt: 10071üN 13.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . §-ának (1) bekezdje alapján a Umúsztvisel$k
jogállásáról szóló 1992. évi XX111. törvény módosításánál szóló T13089. számú
tQrvényjavaslathoz a Foglalkozta~ és M, mkaügy'i Bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A tiSrvéxt~aslat 7. §-a az alábbiak szerint módosul :

„7. §

A Ktv. 10. §-a helyébe a kc vetkkezó rendelkezés lép :.

„i 0. § (1) Közigazgatási szervnél (a továbbiakban: pályázatot küró szerv) köztisztviselői
kinevezés, ve etái megőizás, kiheverés csak pál~t útján adható . Pályázati eliázás
lefolytatása nélkül is adható ve .etöi kínevezés, vezeti í megbizas a k -zípa2$atási szervnél
legalább egy éve aIkalmazásba z álló köztisztvisclőnak. A pályázatot kiíró szerv álW
rneghird stett pályázatboa megjelölt bcnyújtási határidőt a pályázatot kiíró szerv állfal történő
közzétételtől kell számítani. A pályázatt benyújtására meghatározott idő a pályatati
felhívásnak a pályázatot kürt szarv által tőrfémi kc 2zétételétc l számított 10 napnál nem lehet
rövidebb .

(2) A pályázatot kii-ró szerv aa pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg a pályázati kiírást
elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt elektronikusan k4zzéteszí az egységes
hozzáférés biztosítása érdekében.

Bizottságí módosító javaslat
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(3) A pályazatrs vonatkozó mndclkezesck nem alkalmazhatóak a miniszteremet i kabinet,
titkárság, a miniszteri kabinet, titkárság„ az államtitkári, szakállamtitkári titkárság vezetSje, az
e dl/vény szenti egy évet meg nem haladó határozott jdejü jogvimmy, a kózalkWmazv#tak
jogállásáról szóló 1492 . évi =111- törvény 25 . § (2) bekezdés b) pont, 2S/A. §, a Munka
Tőrvénykőnyvéxól szóló 1992 . cví: XXII. torvény 868. § esetében.

(4) Nem kelt pályázati eljárást lefolytatni, ha a köztisztviselői kínevezés a tartós
külszolgálatra történő kihelyezésre tekintettel történik és annak időtartamára jí?n létre. Ez
esetben a lúnevezesre k"lá személy a közigazgatási versenyvizsga alul is mentesűt .

(S) Nem kell pályázatot kiírni abban az esetben, ha katonai szolgálati ,jogviszonyban átlő
joOsz~a úgy szűnik meg áthelyezéssel, hogy a közigazgatási szerven belül kÉizswlgátaú
jogviszonyba kerül . Ez esetben a kinevezés-re kerülő személy a közigazgatási v rsenyviz ga
alól is mentesűt, cs próbaidő sem köthető ki .

(6) Nem kelt pályázatot kiírni abban a ;• esetben, ha hivatásos szolgálati viszonyban átki
jogviszonya úgy szűnik meg áthelyezéssel, hogy at közigazgatási szerven belül közszolgálati
jogviszonyba kerül. Ez esetben a kínevezésre kerűlő személy a közigazgatási versenyvizsga
alól is mentessel, és próbaidő sem kdthetó ki .

(7) Az állazni vezetői szolgálati jogviszonyának vagy állami vezetóí jogviszonyának
létesítését közvetlenül megelőzően küzazolgálatí jogviszonnyal rendelkező államtitkárnak, a
szalcállameitkárrzak az állami vezetői szolgálati jogviszonya megszűnését kQvotd 2 éven belűt
pályázati eljárás Icfolytatás és közigazgatási versenyvizsga bélkílt is adható köztisztviselői
kinco ,czés, veét©,í megbízás, Idncvezcs, féltévé, boga, legalább 3 év közigazgatási
gyakorlattal mn< elkezík..

(g) Pályázat körásóra akkor kerülhet sor, ha a kö ztisztviselói hely - az (1) bekezelésben
meghatározott vezetői kínévezést, vczct6i megbi7Aott kivéve - tartalékállományban 16vó
köztisztviscl8vel nezn tölthető be .

(9) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell :
•

	

a közigazgatási szerv megnevezését,
h) a beti ltendéö munkakor, v~tZ>í megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti
cgys<.g megnevezés^
•

	

az ellátandó feladatok ismertctéaót,
d) a munkakc r be/ölleséhez, illetve a pály zat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb
szükséges valamennyi feltételt,
•

	

az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,
j) a pályázat benyíljtásán ak főtét+ léit, határidegét, valamint elbírálásának határidejét,
g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást,
h) az állás betöltésének idSpontját,
i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.

(1(1) A pályázat botóltőtt állásra is hü/ható, feltéve:, hogy legkésőbb a pályázat clbirslásának
napjától az állás betólthctó és az álfűst betőlté3 köztisztviselőt a kiírást magatőzően legalább 8
nappal korábban a pályázat UTásáré1 írásban tájékoztatják .
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(11) A pályázat érvdnycsségcnek feltétele, hogy a pályató rendelkezi-fen a pályázat
benyújtó~ időpontjában c tőrvény szerinti, credménycs közigazgatási veasen~sgávaí .

(12) A kinevezési jogkc r gyakerlája a benyújtásra előírt határidőt követ+ 11151 30 napon belül,
testület esetében a k5veikczd ülésen dönt a pályázatokról és a k©zti ztvísel8kinevezéséről,
vagy crcdménytclennek nyilvánítja a pályázatot . Kinevezést és vezetői megbízást adni csak
annak a kőztisztvisel8nek Iehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és érvény-s pályázattal
rendelkezik.

(13) A pályázatok értékelésére aa kanvétési jogkör gyakorlójának aortás- alapján legalább
háromtagü elökészitő bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre . Bizottság
létrehozása esetén az elókészitésbe a kvziga .rgatAsi szervnél rnük$dá milnkovállaldi érdek-
képviseleti szerv k spvisel rjét is be lehet vonni .

(14) A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás rnen~ől, valamint az általa elért
e dMényaról .

(15) A képvisel4-testület legkésőbb a jogyzó, tójegyző közszolgálati jogviszony~
rnegszünését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, iajegyz~i á11ás
bet51tésére. A pályázati eljárás crcdményteienségc esetén harminc napon belül újabb
pályázatot kc11 kiírni .

(1 6) A szolgáltató kgzpont toborzási adatbázist mükc>dtct a kiválasztás, a lcfietséges p ítyáa k
tájékoztatásának elbsegítésé . A toborzási adatbázisba az aa magyar állampolgár, valamint a
7. j (S) bckczdcsébcn mcghatámzott állampolgársággal rendelkezc s7,omély kenteti felvételét,
aki bünt~ élőélet-a, erelckkvóké s és legalább középiskolai végzettséggel re de1kezik A 7 .
,v~ melléklet batározza meg azokat az adatokat, amelyéket a toborzás] adatbázisba
felvételét kérőnek kistelezően ke11, illetve választhatóan Ichet megadnia .

(17) A közigazgatási szerv vezetí5je a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási
adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkatmatlan mádon nyilvántartott
adataihoz közvetlenül hozzáférhet. A közigazgatási szerv vezetője az így kiválasztott személy
adatbázisban nyilvántartott adatait a szolgáltató központtól megkérheti .

(M Arniniszter .a2általai_ránvltott yazy fclüwyclt állanYi«zgatási szerv(ek) tokíntetében
l s r_ s ő - 3 - v, éri ki ov
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2. A t6rvényjavaslat 10. §- a az alábbiak s/&-nnt módosul :

„10,§

A Ktv . a küvetkezó 14IC . §-sal cgész.úl ki :

„1OIC. § (1) K{ ztisztvisclői kínevezést, vezctóí megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat,
aki crcdményes közigazgatási versenyvizsgát (a továbbiakban: versenyvizsga) tett.
Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen eloéletú, csclckváképes és
legalább kázépiskoiaí végzettsé, el rendelkezik.

(2) A versenyvizsga kültsdgdt a vizsgázó viseli. [Aki a munkakár betőlté bez szűksédes
végzettség megszerzését küvetö két éven bclul] A kőzdisztviselöri leinrvezóst, vezetői
mcSbizást, illetve kénevezést kapottviza~ vets~~ ~ ő#iátj, annak a v+exsonyviasgo
clíjátl - ide neon értve a megismételt versenyvizsga fiiját-- a munkáltató mc~ti .

(3) A teljesített versenyvizsga annak letételétől számított 5 évig érvényes . Ha a vizsgázó a
vizsga teljesítését kővetően kőztisztvíwlőí kincvczcst kapott, a versenyvizsga érvényessége a
köztisztvísclöi jogviszony fennállásáig, de legalább 5 évig, illetve a közszolgálati jogviszony
megszűnését kávétő 1 évig érvényes .

(4) A sikertelen és a teljcsitctt versenyvizsga egyaránt megismótelhetá .

(5) A Kormány a versenyvizsga alóli mentesítésre vonatkozó szabályokat rendeletben
állapítja Meg""

3. A tőrví n3y avaslat. 17_ §-a az alábbiak szerint módosul :

A Ktv. 31. §-a a következő (10)-(17) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A központi átlamigazgatási szervek, valamint térőied és helyi szerveik, továbbá a
minisztőrlum főosztályának vezetésére adott kinevezés, megbízás - ha törvény élt~ acin
rendelkezik - hat évre szól. Vezetői kinevelés, megbízás helyettesítés céljából rövidebb
íáőta~re is adható. A ve2et8é határmert .idejű kinevezés, illetve r tegW.-.ás
meghosszíthatd .

(11) A kinevezés, megbízás visszavonását - a kŐztisztviseló kérelmére - indokolni kell. Az
indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell túmúc. A visszavonás indoka
átszervezés, létszámcsökkentés, feladatkör megs esése, valamint a vezetve magatartásában
vagy munkájában megnyilvánuló és bizonyítható olyan tények szolgálhatnak, amelyek kellő
mag3rsrázatát adják annak, hogy a vezető nem hagyható a beosztásában . Vita esetén a
visszavonás indokának valóságat és oksz"ségát a munkáltatónak kc11 bizonyítania . A
kŐztisztvíselő az indokolást a visszavonás kézhczvótalétől számított hárem munkanapón
hétül, írásban kérheti ; a munkáltató az indokolást további három munkanapón hetűt kőteles a
köztisztvásolt részére írásban megadni .
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(12) Ha a báróság megállapítja, hogy a kinevezés, megbízás visszavonása jogellenes, a
köztiszt a i~t - kírel~ - w estearai# vezetői beorz sóban kell továbbfo ;la~atrn. Fszen
túlmenően a k&züsztví--d6i és a v~i ill~ént' k©zöttí kúiönbüiet ősszegét a köztisztviselő
részére meg kell t€r tcni .

(13) A bíróság mellőzi a küztisztvisclo vezetői beosztásba történő vis~clyer7.esét, ha a
jogvita elbírálásáig a határozott időre szóló megbízás visszavonás nélkül is megs2íínt volna . A
kőztísztvísclöt ebben az esetben a köztisztviselői és a vezetői ill~ény kőzöld kü nbázetnek
a határozott idő lataltéig számított ősszege illeti meg. A köztisztviselőt, ha a határozott időre
szelő [cinevezés, megbízóár jogellenes visszavonása esetén nem kéri a vezetői beosztásba való
visszahelyez~, a köztisztviselői és a vczctői illetmény közötti különbözetnek a határozott
íres lctclüug szffiltolt ő~cgc illeti Illeg.

(14) A kvztrs2Mselói és a vezetbí ílletmt p közőrű különbözet megtérítésén tálménbe a
munkáltatö a köztisztvircló felmerült kárát is köteles megtéríteni .

(15) Ha a (10) bekezdésben meghatározott vezetői mcgbizást átszervezés, létszámcsökkentés,
fcladatk8r mcgszúnése miatt visszavonják, akkor a köztisztviselőnek k6ztisztvisclcű
munkakórt és szakmai fatanácsadói címet - Min;inac reln6ki Hivatal esctébon kormány
fötanácsadöi címet - kell felajánlani, fettéve, hogy ve2etői mcgbizatását legalább 1 évig
betóltntte,. - a kőziaaZnatási szervnél fclaiánlható munkakör van .. Ez esetben a szakmai
főtanácsadöi cím adományozásakor a 301A. § (1) bekezdésében meghatározott
lét zámkoriátot nem kell frgyclembe venni .

(16) A (1f0) bekezclésbe meghatározott vezetói kinevezés, megbízás esetében a (2), (3), és
(6)-(9) bekezdést i mcg~clelően alkalmazni kell .

(17) A (11)-(15) bakezres csak a (10) bekezdés szt~xinti vezetési megbízás, kínevezés +érzetében
alkalmazható.'"

4. A törvényjavaslat 18 . § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

,(I) .A, K.tv. 33 . §-"ak (1) bekezdése helyébe a kővetke có rendelkezés lcp:

,,(I) A k&ztisztvisc16 jogosult az előmenetelhez, és k&teles a k&zpontilag vagy a közigazgatási
szerv által elitírt képzésben, továbbképzésbon vagy átképzésben -- ideértve a közigazgatási
vezeti képzést is - (a továbbiakban egyútt: továbbképzés) részt varom. Ha a vezetői
megbízással, kinevezéssel rendelkező köztis7tviselő e kőtclczettségénck neki felróható okból
nem tesz eleget, vagy ha hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt, illetve a 77, § (2) bekezdése
alapján szűnt meg a ki zszolgálati jogviszonya, kőteles a továbbképzés költségéit
[vess MI~éríteni."
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(Z) A Ktv. 33. §-finak (5) bckczd6se hely6be a k6vetkezó rcndclkczds ldp:

„(5) A tt vsbbképres WItségoüt a kftdsztviselá kőfles fr+isszaj nie cntrani, ha neki felróhatta
okból a továbbképzést elmulasztja, illetve az előirt k6vetelm6nyeket rwm teljesíti, vagy ha
hivatalvcszt6s fe lnii bi)ntet&- miatt, illetve a 77 . § (2) bekczd6sc alapjainn szint meg a
közszolgálati jogviszonya. Ha a kőztisztviselé3 a továbbképzést a munkáltatónak felrőhaO
okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a továbbképzés kőltségait a munkáltató köteles
jvisszj me érftooi. Nincs [viisszajTnegkéxfitési kőteiezetts6ge a köztisztviselőnek az
iskolarendszeren kivűli kőtelező továbbképzés költségei esetében, kivéve az idegen . nyelvi
képzést, valamint a külföldi k6pz6st, továbbk&pzCst.~,

5. A törvényjavaslat 21 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Z1 •

(1) AKtv. 4VA. §-ának (1) bekezdCiéise helyébe a k~ vetkező rendelkezés téka :

„(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója, a küztisztviselö igényének megismerése után, a
t4Mévben február végéig kőteles s7.abadságolási tervet ké leni a szabadságok tárgyévi
üterae'zéséről, s arról a köztisztviselőt tájékoztatja. A szabadságokat a tervben foglaltaknak
mcgfelolóen kall kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt cselben lehet eitémi, do a
kőztis7tvisclá ezzel összzofúggésbon felm~nii 6 kkát, költségeit - kivéve, ha az eltérésre a
kortisztviselő kérelmére került sor - kőteles megtéríteni . A köztisztviselc kérelmárc az
alapszabadság (egyótódétl ketté,$tődét - a kazszoígálati jogviszony első három hónapját
kivéve - a tervtől eltérően a köztisztviselő általl kért időpontban kell kiadni. A
"ztisztvisekéuek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt le ggkés6bb tíTenőt nappal
bo kell jelentenie ."

(2) A Ktv. 4lJA- §-a a kovctkcző új (ó) bckkrzdésscl ~züll ld, czzcl cWdd űlcg az orodeti
(6) és (7) bekozdés számozása (7) és (8) bckezdésre változik:

„(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minősül k(ilönösén, ha a
szabadság kiadása miatt nem biztosítható

a) a szervezet alapfeladatainak folyamatos működésé,
b) előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása,

kivételesen fontos szolgálati crdclmek minősül a közigazgatási szerv műkvdési korében
fellépő veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár) ."

(3) A Ktv. 42 JA. §-a s követkorc) (S) bekezdéssel egészül ki:

„(S) A Kormány s központi aillamigazgat 1 szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve
igazgatási terúletenként az adott évre rendeletben megállapíthatja azt az idt5szakot (igazgatási
szünet), amely alatt a szabadságot ki kell adni, illetve ki kell venni . A közigazgatási szerv
vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán bélül, az egyes
szerveréti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a
szabadság kiadását, illetve kívéteiét . A képviselő-testület - a Kormány ajánlásának
fiáayelembovételével - igazgatási ~etet rendelhet el. Az- ilyen módon kiadott, illetve kivett
szabadság nemm haladhatja meg a késztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a
h ombtüdét `
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b. A tőrvényjavaslat 23. §-a az alábbiak azcrint módosul:

Budapest, 2007. június 13 .

43. §

A Ktv. 45 . §-a a kővetkező (13) bekezdéssel egészül ki :

„(13) A regionális államigazgatási szerv - ide nem crtvc a rcgíonális közigazgatási hivatal -
a) vezetőjének illetményét az, államigazgatási szervet kőzvedenűl írányítő vagy felűgyelc3
miniszter, !~k,, hiányábana-kinevezési jogkór gyakorlója - a Uziggazgatási
mint ~olitikáért és személyzetpolitikáén felelős rnir~ear egyetértésével - legfeljebb az
illetna4nyalap 22-szeresében,
b1 vecettr-helyettesértck- illet~xt, éuyét a munkáltatói jogkór gyakvrláj« legl'eUcbb az
iUctmtayalap 17-s2,exesében,
a szervezet feladsz- és hatásk#ir ck, jvalandw1 létszámának, valamint az általa vezetett
szervefeti egységek számának figyelembevételével állapítja meg.""'

7. A torvényjavaslat 40. § (2) és (3) bekezdéw az alábbiak szerint módosul :

„(2) E tőrvóny 7. §-ával megállapíWtt 10 . § (1), (3)-(7), (és (9)-(17)I 1-(15) és (18)
bekez..dése [26. §-a, 27." 29. §-a és 30. §-a] 2007 . szeptember 1-jénlépnek batályba .

(3) E törvény 7. §-ával m%állap%tott 10. § (2) lés (8)1 . 06)ésG7) bekez~e, [10. §-*113 . §-
a, [14. §-», 16. §-a és 2 . §-a] 22. -~, 26. --a, a7_ ":-és 29 §-* [és ~a *~ 20(>8. január 1-
jén lépnek hatátyba.

Indokolás

I . A pályázati kőtelez~ zg szigori szabályainak rugalmasságát biztosítja jelen módosító
Javaslat.
2. A módosítás célja, hogy a versenyvizsga díja ne terhelje a kflztisztviselőá kinevezést kapott
vizsgázót.
3 . A vczetái megbízás visszavonása esetén csak akkor kell köztisztviselői állást felajánlania a
inunkáltatónalc ha van felajánlható munkakör a szervnél, e szabályozás megegyezjk a
hatályos tőrvény rendelkezésével .
4., 5., 7. Pontosító jellegű Tnódósítás, a jogatkalmazás megkőnnyitesét célozza.
fi. Az egyes regionális szervek sajátosságait veszi figyelembe a módosítás .
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