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A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szól ó
2012. évi XCIII. törvény módosításáró l

1 . §

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefügg ő törvények módosításáról szóló
2012 . évi XCIII. törvény 77 . (7) bekezdésében szabályozott, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010 . évi CXXVI. törvény
20/C. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„20/C. § (1) A hivatalvezet őt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás szervezéséér t
felelős miniszter nevezi ki és menti fel . A hivatalvezető felett – a kinevezés, a felmentés, a
fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével a
munkáltatói jogokat a koiniánymegbízott gyakorolja .

(2) Hivatalvezető i munkakörbe az nevezhet ő ki, aki büntetlen előéletű, az országgyűlés i
képviselők választásán választható, fels őfokú igazgatásszervezői, okleveles jogás z
képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy fő iskolai szintű
közgazdász szakképesítéssel rendelkezik és legalább öt év közigazgatási gyakorlatta l
rendelkezik.

(3) A hivatalvezető a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a
kinevezésével hivatalba lép . A kinevezett hivatalvezet ő a közigazgatás-szervezéséért felelő s
miniszter előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény
szerinti szöveggel esküt tesz .

(4) A hivatalvezető megbízatása megszűnik:
a) lemondásával ,
b) felmentésével ,
c) halálával ,
d) ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható ,
e) összeférhetetlenségének megállapításával .
(5) A hivatalvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet

országgyűlési képviselő , helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja,
polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés
alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiség i
önkormányzati képvisel ő .

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a
hivatalvezető tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztő i, valamint jogi oltalom al á
eső szellemi tevékenységet végezzen.

(7) A hivatalvezető illetményére és az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvényben a főosztályvezetőre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

2. §

E törvény kihirdetését követ ő napon lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a népképviseleti szervek választott tagjaiva l
szemben támasztott ésszerű és jogos társadalmi elvárásokra figyelemmel célul tűzte ki a
politikai álláshalmozás megszüntetését, amely az egy ember által, egy azonos időben
vállalható, választott tisztségek ésszer ű korlátja kíván lenni .
Ebben az előterjesztésünkben ugyanakkor ennél is többről van szó, hiszen a járási
kormányhivatalokban a hatósági jogkörök ellátása a végrehajtó hatalmi ág feladata, amelyne k
feje kormánytisztviselő lesz. Ennek ellentmondani látszik az, hogy ezt a tisztséget egy, a
döntéshozó hatalmi ág gyakorlója – országgyűlési képviselő – is betölthetné. Értelmezésünk
szerint ez a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos alapelvének is ellentmond, így
ellentétes magával az Alaptörvénnyel is . Előterjesztésünkben ezt a visszás helyzete t
javasoljuk orvosolni .

A jelen javaslatban egyrészt egyértelműsíteni kívánjuk a járási hivatalvezető szakmai
képzettségének és a gyakorlatban eltöltött idejének el őírásait, hiszen a járási
kormányhivatalok több rendkívüli fontosságú államigazgatási jogkör gyakorlói lesznek ,
amelyek kiemelkedő szakmai tudást és tapasztalatot igényelnek, különösen a hivatali
hierarchia élén álló vezető tő l, aki egyben az elsőfokú hatósági jogkör megtestesítője is .

Másrészt kezdeményezzük, hogy a leendő járási hivatalvezető további munkavégzésre
irányuló jogviszonyt ne létesíthessen, így ne lehessen országgyűlési képviselő, helyi
önkormányzati képvisel ő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés
elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes ,
nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkormányzati képvisel ő . Természetesen
ezen szigorító rendelkezés ugyanakkor nem lehet akadálya annak, hogy a hivatalvezető
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenységet végezzen .





Részletes indokolás

Az I . §-hoz

A javaslat a szakmai követelmények érvényesítése érdekében a járási hivatalvezet ő
szakirányú képesítési el őírásait tartalmazza, továbbá a gyakorlati idő kapcsán nem teszi
lehetővé egyes megbízatásokban töltött idő beszámítását .
A járási hivatalvezető ne lehessen hivatalvezetői megbízatása mellett országgy űlési képviselő
is, mivel a jogviszonyok eltérő jellegéből adódóan (a hivatalvezető i tisztség a kormány tagj a
általi kinevezéssel, a képviselői pedig a választópolgárok általi választással keletkezik) a ké t
tisztség teljes mértékben összeférhetetlen. A törvény általi ezen engedélyezés átgondolatlan ,
mivel a hatalmi ágak elválasztásának elvébe ütközik, így indokolt a megváltozott szöveggel
történő hatálybalépés .

A 2. §-hoz

Hatályba léptető és technikai deregulációs rendelkezés .



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk a
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefügg ő törvények módosításáról szóló 2012 .
évi XCIII . törvény módosításáról szóló javaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2012 . október .4:3

Lti J
Novák Előd

	

Hege

Jobbik Magyarországért Mozgalbm
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