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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „egyes  törvényeknek  a  Közszolgálati
Tisztviselők  Napja  visszaállításához  szükséges  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2019. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a Közszolgálati Tisztviselők Napja visszaállításához szükséges
módosításáról

1. §

A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXCIX. törvény 93.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(2)  A Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  július  1-je,  amely  az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túl
szintén munkaszüneti nap.”

2. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 232/A. §-a és az azt megelőző alcím,
b) 225/L. § (1) bekezdésében a „a 232/A. §-t,” szövegrész hatályát veszti.

3. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 120. §-a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a)  A Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  július  1-je,  amely az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl
szintén munkaszüneti nap.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  –  egyébként  a  jogviszonyok  folyamatos  átnevezésének  lázában  az  első  Orbán-kormány
idején  bevezetett  Köztisztviselők  Napját  felváltó  –  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja
munkaszüneti  napi  jellegét  frappáns  módon úgy szüntette  meg a Szociális  Munka Napjának
munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvény, mintha ez a törvény címe
szerinti célhoz kapcsolódó technikai intézkedés lett volna. A módosítás óta bő másfél évtized
után  július  1-je  a  közszféra  nagyobb  részében  ismét  rendes  munkanap,  csak  a  végletesen
alulfinanszírozott  helyi  önkormányzatok  kapták  meg  azt  a  lehetőséget  az  igen  gáláns
törvényalkotótól, hogy saját bevételeik terhére rendeletben munkaszüneti napot adjanak ekkorra
a tisztviselőiknek.

A módosítás óta eltelt  években természetesen tovább dübörgött  a közszféra foglalkoztatottjai
jogállásának folyamatos átalakítása, a kiszámíthatóság és a foglalkoztatottak derékhada esetében
a megbecsülés  teljes hiánya pedig mára mindenki  számára látható „eredményeket” hozott:  a
közszolgálatból történő, az egyes döntések szintjén emberileg tökéletesen érthető, de ettől még
nagyon szomorú tömeges elvándorlás miatt az állam ma már alapvető hatósági és igazgatási
funkciói  ellátásának  határán  túl  működik,  már  ha  egyáltalán  ki  tudnak  nyitni  az  ügyfelek
számára a hivatalok. Legfőbb ideje, hogy az állam – az eddigi „reformok” téves útját elismerve –
tegye  meg  a  kialakult  bizalmi  válság  felszámolásához,  de  legalább  további  kárainak
megelőzéséhez  szükséges  lépéseket.  E  céllal  összhangban  javasoljuk  –  egy  kiszámítható
előmenetelt,  stabil  foglalkoztatást  és  a  csókosok  körén  túl  is  megfelelő  anyagi  és  erkölcsi
megbecsülést  jelentő  közszolgálat  kialakításának  szimbolikus  kezdőlépéseként  –  július  1-je
munkaszüneti napi minőségének visszaállítását a közszolgálati tisztviselőkre és a kormányzati
igazgatási szervek tisztviselőire is kiterjedő hatállyal.

Részletes indokolás

1-2. § 

A  javaslat  helyreállítja  a  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  munkaszüneti  napi  jellegét  a
közszolgálati  tisztviselőkre  és  a  kormányzati  igazgatási  szervek  tisztviselőire  is  kiterjedő
hatállyal.

3. § 

A javaslat deregulálja a 2016. évi CLXXX. törvény által bevezetett önkormányzati döntésekre
vonatkozó rendelkezéseket, mivel azok a módosítással okafogyottá válnak.

4. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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