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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdés alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény módosításairól szóló
T/196. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . pontjának 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

1 . A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény módosítása

1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény a következő 141/A §-szal
egészül ki :

„141/A. (1) Ha a kormánytisztvisel ő olyan munkakört tölthet be, amelyben magyar jelnyel v
használata szükséges és a Közös Európai Referenciakeret (KER) szinteknek megfelel ő
kompetenciák megszerzésére kidolgozott képzési programban szerzett magyar,
jelnyelvtudással rendelkezik, magyar jelnyelvtudási pótlékra, jogosult . A képzési program az
alábbi feltételeknek felel meg:
a) 2015 . március 15-ig indított képzési program esetében: Akkreditált felnőttképzési program,
b) 2015. március 15- ét követően indított képzési program esetében : Engedélyezett
felnőttképzési program .

(2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a
továbbiakban : tanúsítvány) kell igazolni .

(3) A munkáltatónál a magyar jelnyelvtudási pótlékra jogosító munkaköröket a z
államigazgatási szervnél képviselettel rendelkező helyi szakszervezettel egyetértésbent a
munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A pótlék mértéke



a) felsőfokú (Cl) tanúsítvány esetében az illetményalap 100%-a ,
b) középfokú (B2) tanúsítvány esetében az illetményalap 60%-a ,
c) alapfokú (B 1) tanúsítvány esetében az illetményalap 15%-a .

[(4) Ha az államigazgatási szerv tanulmányi szerz ődés alapján pénzügyi támogatás t
nyújt a tanúsítvány megszerzéséhez, a kormánytisztviselő a (3) bekezdésben
meghatározott magyar jelnyelvtudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta
fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerz ődés alapján kifizetett
pénzügyi támogatás mértékét .]"

A törvényjavaslat 2 . pontja az alábbiak szerint módosul :

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény módosítása

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . törvény a következő 74/A §-szal
egészül ki :

„74/A. § (1) Magyar jelnyelvtudási pótlékra jogosult a közalkalmazott, ha olyan munkakör t
tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett a magyar jelnyelv rendszeres használata indokolt és
a Közös Európai Referenciakeret (KER) szinteknek megfelelő kompetenciák megszerzésére
kidolgozott képzési programban szerzett jelnyelvtudással rendelkezik . A képzési program az
alábbi feltételeknek felel meg :

a) 2015. március 15-ig indított képzési program esetében : Akkreditált felnőttképzési program,
b) 2015 . március 15-ét követően indított képzési program esetében : Engedélyezett
felnőttképzési program .

(2) A munkáltatónál a magyar jelnyelvtudási pótlékra jogosító munkaköröket a kollektív
szerződés, ennek hiányában a munkáltatói	 jogkör gyakorlója állapítja meg.

(3) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal ( a
továbbiakban : tanúsítvány) kell igazolni .

[(4) Nem fizethető magyar jelnyelvtudási pótléka nyelvtanári, tolmácsi, valamint a
fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a
munkaköre ellátásához szükséges magyar jelnyelv használata alapján .]

(5) A pótlék mértéke

[a) középfokú (B2) tanúsítvány esetén a pótlékalap ötven százaléka ,
b) felsőfokú (Cl) tanúsítvány esetén a pótlékalap száz százaléka.]

a) felsőfokú (Cl) tanúsítvány esetében az illetményalap 100%-a ,
b) középfokú (B2) tanúsítvány esetében az illetményalap 60%-a ,
c) alapfokú (B 1) tanúsítvány esetében az illetményalap 15%-a .”



INDOKOLÁ S

A beterjesztett jogszabály módosítás több helyen is korrigálásra, módosításra szorul . Ez a
gyakorlat remélhetően a sajnálatos módon már megszokottá váló kormányzati kapkodásna k
„köszönhető” és nem a hátrányos megkülönböztetés kormánypárti szándékának . Jól látható,
hogy a jelenlegi kormányzat több ponton is követi elődje rossz gyakorlatát, ennek egyik
példája, hogy egyéni képviselői indítványokon keresztül gyakorolja jogalkotói
kötelezettségeit . Ennek a gyakorlatnak az elismerését mi sem bizonyítja jobban, mint dr .
Vidoven Arpád miniszterelnökségi államtitkári kinevezése. Ő volt ugyanis az, aki az előző
Orbán kormány gépezetében szinte a tökélyre fejlesztette a képviselő indítványokon
keresztüli jogalkotást, így megspórolva a valós társadalmi, gazdasági és politikai
egyezetéseket. Így sikeresen kikerülve az adott kérdés szakmai grémiumaival történő érdemi
párbeszédet is .

Jelet törvénytervezet is az előbb említett rossz gyakorlat hibáit hordozza magán . Annak
érdekében, hogy valójában az érintett társadalmi kör, azaz a kormánytisztvisel ők és
közalkalmazottak érdekeit szolgálja a módosítás, számos javításra van szükség e rövidk e
indítványban is .

A jobbító szándékú javaslatunk indoklása az alábbi :

1. A kormánytisztvisel ők esetében már az előző kormány is jelentős mértékben szűkítette,
kvázi megszüntette az érdemi kollektív érdekvédelmet azzal, hogy létrehozta a Magyar
Kormánytisztviselői Kart. Jelenleg a kormányzattól nem független Magyar
Kormánytisztviselői Karnak kellene megvédeni a munkáltatói túlkapásoktól a
kormánytisztviselőket.

A benyújtott tervezet első pontjában indokolt feltételként előírni az adott kormányzati
intézményben működő szakszervezet véleményét ki keljen kérni, miel őtt a munkáltató jogkör
gyakorlója meghozza döntését, hogy mely munkaköröket betölt ők részesülhetnek jelnyelvi
nyelvpótlékban. A munkavállalók fokozottabb védelme érdekében az államigazgatási szer v
vezetőjének kötelessége kikérni a szakszervezet véleményét a kormánytisztviselők
munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozóan,
a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról . Ezen indokok alapján szükséges a tervezet
módosítása.

2. A törvény javaslat 1 § (4) bekezdésének elhagyása azért indokolt, mivel etikátlannak ítéljü k
azt a rendelkezést, miszerint ha valaki tanulmányi szerződés keretében szerez nyelvvizsgát
csak azután részesüljön magasabb juttatásban, ha-annak tejes összegét el őzetesen visszafizette
munkáltatójának . A tervezett intézkedés bevezetésével ellehetetlenítik és akadályozzák azt ,
hogy a dolgozók a jelnyelvi nyelvvizsga megszerzését munkáltatói támogatással vállalják .
Ha az államnak van pénze arra, hogy látványberuházásokra és „úri passziókra” költsön, szint e
érthetetlen, hogy miért kívánnak a saját dolgozóikon spórolni . Ha pedig már a dolgozók
nyelvvizsgáinak támogatására sem futja a központi költségvetésből és a most tervezett újabb
különadókból sem tudnak erre félretenni, akkor valahol valamit nagyon rosszul csinálna k

3. Vélhetően technikai elírás történhetett a javaslat megfogalmazásában, mivel a 2 . § pontos
megjelölését nem tartalmazza a szövegtervezet . A módosítás a kodifikációs hibát javítja .

4. A közalkalmazottak tekintetében szerencsésebbnek tartjuk, ha nem csak a munkáltató ,
hanem a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik azzal a jogosítvánnyal, hogy
megállapíthassa azokat a munkaköröket melyeknél pótlék fizethető ki a jelnyelvi



nyelvvizsgák után. Ezzel a feladat delegálási joggal a vezetők munkavégzését lehet
megkönnyíteni

5. Azt gondoljuk, hogy nem szerencsés már előre diszkriminálni a különböző munkakörök
között, hogy melyek után jár, vagy nem jár nyelvvizsga pótlék . Mivel jelenleg a
közigazgatásban, közszolgálatban még a szükségesnél kevesebben rendelkeznek ilyen típus ú
végzettséggel, nem látjuk indokoltnak törvényben el őre kizárni bizonyos munkaköröket a
pótlék megállapításából . Példának okáért a minisztériumokba felvételt nyert nemzetközi
területtel foglalkozó kormánytisztviselők nyelvvizsgáik megléte után részesülnek külö n
nyelvpótlékban függetlenül attól, hogy idegen nyelvtanári vagy nemzetközi közgazdás z
diplomájuk van . Ebből kiindulva nem látjuk indokoltnak, hogy a közalkalmazottak esetben e
törvény előre meghatározzon olyan munkaköröket, ahol nem fizethető ki a jelnyelvi
nyelvvizsga pótlék .

6. Szintén nem tartjuk indokoltnak, hogy más-más nyelvvizsga pótlékrendszer vonatkozzék a
kormánytisztvisel őkre, mint a közalkalmazottakra. Ezen a téren is indokolt az egységes
szabályozás megteremtése. Ezért szükséges a kormánytisztvisel őknél megállapított
pótlékmérték megteremtése a közalkalmazottak esetében is .
Azért is fontos ez a lépés, mivel a közszférában dogozók bérrendszere egyre rosszabb képet
mutat . A közszolgálati tisztviselői illetményalapja és a közalkalmazotti bértábla évek óta
változatlan és 2014 januárjától sem emelkedett .
A közalkalmazotti bértáblát és az ahhoz kapcsolódó fizetése osztályokat és fokozatokat nézv e
könnyedén szembeötlő tény, hogy a közalkalmazottak jó néhány helyen csak azért nem
keresnek kevesebbet, mint a minimálbér, mert létezik bérkompenzáció a rendszerben . Ha ez
nem lenne, akkor tényleg ezrek, tízezrek dolgoznának a kormány alkalmazásában úgy, hog y
kevesebbet keresnének, mint a kormányzat által megállapított legkisebb munkabér . A
bérkompenzáció a közszféra tekintetében a kormány tehetetlenségét mutatja, azzal, hogy ne m
képes gondoskodni a saját alkalmazottairól . Olyan tisztes bérrendszert kellene végre
kidolgozni a kormánynak, melyből mindenféle megaláztatás nélkül becsülettel meg lehet élni .
Ameddig ezt nem sikerül összehozni, addig is meg kell tennie mindent, hogy növelje a
béreket, pl . azzal, hogy egységes nyelvvizsgapótlék-rendszert vezet be és alkalmaz a
közszolgálatban .
Még ennek a kormányzatnak sem érhet kevesebbet egy közalkalmazottat, mint egy
kormánytisztvisel ő. Sok esetben a közalkalmazott, orvosok, ápolók, tanárok, szociális
munkások vagy munkaügyi ügyintézők sokkal keményebb munkát végeznek, mint a
minisztériumi irodákban puha székekben ül ők.
A közszférában dolgozók helyzete az utóbbi években romlott a legnagyobb mértékben . Míg
2008-ban csak a közalkalmazottak négy százaléka keresett kevesebbet a létminimumnál, a
bérbefagyasztás miatt 2013-ra ez 16 százalékra ugrott . A szociális ellátásban dolgozók közül
mindenki a kritikus határ alá került.
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