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Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak

jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/15785. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. június 6. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Iasz. 26/A. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Iasz. „A szolgálati viszony megszűnése” alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„(2) A szolgálati viszony (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén
a)  annak  közlése  előtt  lehetőséget  kell  adni  az  igazságügyi  alkalmazottnak  a  megszüntetés
indokainak  megismerésére  és  az  azokkal  szembeni  védekezésre,[  kivéve,  ha  az  eset  összes
körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el,]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés - Iasz. 98. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Iasz. 97-99. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„98. §

(1) A bírósági titkárt és az igazságügyi szakértőt az I. fizetési osztályba kell besorolni; a fizetési
fokozatokat a bírósági titkár tekintetében a 3. számú melléklet 1. pontja, az igazságügyi szakértő
tekintetében a 3. számú melléklet 2. pontja tartalmazza. A bírósági fogalmazót és a szakértőjelöltet a
II. fizetési osztályba kell besorolni; a fizetési fokozatokat a bírósági fogalmazó tekintetében a 4.
számú melléklet 1. pontja, a szakértőjelölt tekintetében a 4. számú melléklet 2. pontja tartalmazza.
A szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselőt és technikust a III. fizetési osztályba kell besorolni,
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amely tekintetében az 5.  számú melléklet  tartalmazza a fizetési  fokozatokat.  A nem szakirányú
felsőfokú  végzettségű,  valamint  a  középfokú  végzettségű  tisztviselőt  és  technikust,  továbbá  az
írnokot a IV. fizetési osztályba kell besorolni, amely tekintetében a fizetési fokozatokat a 6. számú
melléklet tartalmazza.

[(2) A munkáltatói  jogkör gyakorlója a 2.  § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti  igazságügyi
alkalmazott munkakörét kiemelt munkakörré minősítheti.

(3)  A munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  kiemelt  munkakörben  foglalkoztatott  igazságügyi
alkalmazott illetményét az Mt. alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke a tárgyév
március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozóan nem haladhatja
meg  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  által  közzétett,  a  tárgyévet  megelőző  évre  vonatkozó
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.

(4) Az igazságügyi szervnél a tárgyévben kiemelt munkakörben foglalkoztatott igazságügyi
alkalmazottak aránya együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi
létszám tíz százalékát.]

(5) Azokat a munkaköröket, amelyek esetében a 97. § (3) bekezdés f) pontjának figyelembevétele
nem mellőzhető,  az igazságügyért  felelős  miniszter,  valamint  a  miniszter  rendeletben határozza
meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés - Iasz. 98. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Iasz. 97-99. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3)  A  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  kiemelt  munkakörben  foglalkoztatott  igazságügyi
alkalmazott illetményét az Mt. alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke a tárgyév március
1-jétől  a  következő  év  február  végéig  terjedő  időszakra  vonatkozóan  nem  haladhatja  meg  a
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági
átlagos havi bruttó munkabér [tízszeresét]négyszeresét.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § g) pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Hatályát veszti az Iasz.
g) [119-]120. §-a,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés - Üjt. 121. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) Az Üjt. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem alkalmazhatók az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonyára e
törvénynek a következő rendelkezései: a 6-10. §, a 11. § (1)-(3) és (4a) bekezdése, a 13-14. §, 17. §,
a 28-32. §, a 34. § d) és m) pontja, a 45/A. §, az 54. §, az 58. §, a 60-68. §, [a 71. § ]továbbá – az
ügyészségi fogalmazó esetében – a 12. §.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés - Üjt. 121. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Üjt. 121. §-a a következő (6)-(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ügyészségi szolgálati viszony (6) bekezdés szerinti megszüntetése esetén
a) annak közlése előtt  lehetőséget kell  adni az alügyésznek és az ügyészségi fogalmazónak a
megszüntetés indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre,[  kivéve,  ha az
eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el,]”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. §
Módosítás jellege: elhagyás

[44. §

Az Üjt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:

„122/A. §

(1)  A munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  1.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja  szerinti  ügyészségi
alkalmazott munkakörét kiemelt munkakörré minősítheti.

(2)  A munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  kiemelt  munkakörben  foglalkoztatott  ügyészségi
alkalmazott  illetményét  a  munka törvénykönyve  alapján  állapíthatja  meg,  amelynek  havi
mértéke  a  tárgyév  március  1-jétől  a  következő  év  február  végéig  terjedő  időszakra
vonatkozóan nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.

(3)  Az  ügyészi  szervnél  a  tárgyévben  kiemelt  munkakörben  foglalkoztatott  ügyészségi
alkalmazottak aránya együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi
létszám tíz százalékát.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/15785/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Üjt. 122/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

Az Üjt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:

„(2)  A  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  kiemelt  munkakörben  foglalkoztatott  ügyészségi
alkalmazott illetményét a munka törvénykönyve alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke a
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tárgyév  március  1-jétől  a  következő  év  február  végéig  terjedő  időszakra  vonatkozóan  nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér [tízszeresét]négyszeresét.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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