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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a közigazgatási minőségpolitikáért é s
személyzetpolitikáért, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felel ős kormánytagho z

„Támogatja-e a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ők illetményének rendezés e
érdekében szükséges törvénymódosítás megalkotását? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr !

Február végén írásbeli kérdést nyújtottunk be Miniszter Úrhoz és Pintér Sándo r
belügyminiszterhez a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ők esetében elmaradt
illetményemelés miatt . Ugyanis az államigazgatásban futó életpályamodellek ellenére a
büntetés-végrehajtásban dolgozó pártfogó felügyelők részére egy fillér illetményemelést sem
biztosítottak. Sőt a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, erre a közeljöv őben sem számíthatnak .

Ennek oka, hogy a 2014-es kormányalakítást követ ően a pártfogó-felügyeleti tevékenység eg y
része a pártfogó felügyeleti szolgálattól a büntetés-végrehajtás feladatrendszerébe került át . E
szervezeti változás negatív következménye, hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozó pártfog ó
felügyelők sem a büntetés-végrehajtásban, sem az állami tisztviselők körében végrehajtott
illetményfejlesztésben nem részesültek. Az új rendvédelmi életpályamodell alapján a büntetés -
végrehajtásban végrehajtott illetményemelés ugyanis csak a hivatásos állományt érintette . A
2016. évi LII . törvénnyel az államigazgatásban végrehajtott illetményemelésből pedig azér t
maradtak ki, mert nem a kormányhivatal, hanem a büntetés-végrehajtási szervezet állományába
tartoznak. Mivel a Kormány láthatóan csak a közszféra egy-egy kiválasztott rétegében ,
életpályamodellek keretében biztosít illetményemelést, félő , hogy a büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelők speciális jogállási helyzetük miatt hosszú éveken keresztül semmilye n
illetményemelésben nem fognak részesülni .



Miniszter Úr a K/13870 számon benyújtott kérdés megválaszolását átette Pintér Sándor
belügyminiszterhez.

Pintér Sándor belügyminiszter a K113870 és a K114174 . számú kérdésekre tartalmilag ugyanazt
a választ adta. Belügyminiszter úr hallgatólagosan elismerte a fent ismertetett anomáli a
fennállását, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők illetményének rendezetlenségét .
Láthatóan a belügyminiszter úr is azon az állásponton van, hogy ezt a kérdést rendezni kell, é s
válaszában rámutatott ennek módjára is . Eszerint a belügyminiszter az állami tisztviselőkről
szóló 2016 . évi LII . törvény személyi hatályának kiterjesztésében látja a megoldást a büntetés -
végrehajtás személyi állományában foglalkoztatott párfogó felügyel ők illetményének
emelésére .

Tisztelt Miniszter Úr !

Belügyminiszter úr írásbeli válaszai szerint az illetményemelés elmaradása miatti méltatla n
helyzet megoldása az Ön miniszteri felelősségébe tartozik . A közigazgatási minőségpolitikáért
és személyzetpolitikáért, valamint a közigazgatás-fej lesztésért felel ős kormánytagként ugyanis
Ön volt az előadója az állami tisztviselőkről szóló törvénynek. Feltételezzük, hogy e törvény
esetleges módosításainak kidolgozása is az Ön feladatkörébe tartozik, és a módosítá s
szükségességét felvető javaslatokat és észrevételeket is a Miniszterelnökség dolgozza fel .

Fentiekre figyelemmel az alábbi kérdéseket intézzük Miniszter Úrhoz :
• Megkereste-e a Belügyminisztérium a Miniszterelnökséget amiatt, mert álláspontj a

szerint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása szükséges? Ha
igen, történtek-e egyeztetések az ügyben ?

• A belügyminiszterhez hasonlóan Miniszter Úr is osztja-e azt az álláspontot, hog y
indokolt a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ők illetményének rendezése?

• Egyetért-e a belügyminiszter álláspontjával, miszerint a megoldást az állami
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII . törvény személyi hatályának kiterjesztése jelentheti ?

• Tesz-e intézkedést a szükséges törvénymódosítás kidolgozása érdekében ?
• Mikor kaphatják kézhez el őször a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyel ők a megemelt

illetményüket?

Budapest, 2017 . április 10 .
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